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പയരദഭ്ധ വനി 
ശ്രി ചിത്തിരതിരുനാഠം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്തിലെ 

ള[_ഠമതു ആട്ടത്തിരുനാഠം സംബന്ധിച്ചുള്ള 

വിശേഷാല്പ്രതി 

1199 തുലാം വ്യാഴാഴ്ച, | 1946 ഒക്നോബര് 24.. 

ആയക്കൊടി 
, പട്ടം... 

(മഹാകവി വള്ളത്തോഠം) , 

ശിം നിങ്ങ0ം ജയക്കൊടി നാട്ടീപോരില്;- 

പ്യരിതോഷകരമിതേവക്*; മെന്നാല്, 

പ്രിക്കുപററിയ ഭവനത്തെല്ചെമ്മേ, 

പരിചരിയ്ക്ായ് കില്പ്പുരാജിതര് തന്നേ! 

അടിമത്തങ്ങളെബ ഉവി പേത്തുമാണി- 

യടിച്ചുറപ്പിയ്യ,ന്നതിനുല്ലയടല്ലേരം 

' ടരായുധ്ങ്ങ0ം പെരുമാറി നിങ്ങം; 

തുടക്കത്തില്പ്പാടിയതു ചതിപ്പാട്ടോര് 

ഒത്രമി ലു, പാരില് സ്വതമ്മതയ്യയി- 

പ്പ്യൊരുത"നിക്ങറം തന്നണുശക്തികൊണ്ടെം, 

ധരാഖന്ഡെക്കങറാതന് പരവശത്വത്തി- 

മന്നൊര പോറല്പോലും പിണഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ! 

നരരക്തല്വായ മണിവ്വെക്കോലേത്തും 

കരകൊണ്ടു മാടിവിളിഷ്ക്കിദുമുണ്ടോ, 

അരികത്തെങ്ങനുമണയ്യന്ന., 'നേരാ- 

മഹിംസയില്ടിയതജിന ശമം? 

വിടാം വിമോഥ്ഥത്തെ; വിവ്വിധപീഡയാ- 

ലുടല് മരവിച്ചു വിളത്ത ലോകമ, 

അശാത്തരില്നിന്ന ശമം, £തടുന്ന നി ്ജവതരിയ്മം പോല, ഖണ്ഡമാം സ്ചരമ്ധല്ലം! 

നിശാന്തരങ്ങകിലിളവെയില് കാണും! മതിം മതിം മിഥ്യസ്മാധാനോഷ്യമം: ന 

പുത്തുവേഴ്ചതന് പുതുപ്പം്പൂഞ്ചിരി; ക്ഷിതിത്തട്ടില് ക്ഷമം വിതച്ചുകൊങ്ളുവാന് 

യകത്തിണെക്കത്തിനുമെ പല്ലി മ്മ, നെടടംകൃഷിനാടില്. കരങ്ങറം ചങ്ങല 

വച്്തിലെമ്പാടും സമത്പപിയുൃഷം ക്കടടക്കില് നിന്ന വേര്പെടടകതാന് വേണം. 

മനസ്സില് മേല്ക്കേറയ മപ്പൊലിമതന്വിഷംം അതിനെയും കാത്തുകിടക്കയാണുന്നു- 

& അരങ്ങത്തു നിരായുധത്ചാഭിനയയ-  , ന്നാതി കഷ് ടപ്പാടിലടി ഞ്ഞരാജ്്യങ്ങ0ം; 

മണടിയറയിലോ പടക്കോപ്പപണിട- ച്ചൂതപ്രായമായ് പ്പോയി, രുപതുമിരു - 

ഇവരുടെ. ചര്യാസമിതിയില് നിന്നി- പതും കോടിപ്പേരെച്ചുഴന്നു ബന്ധനം! 



ന്തം ത്തം- ന... നന്നായ. 

ക് പരദ്ധവനി.തിരുയാഠംവിശേഷാല്പ്പതി 
നി 

[കി 

& 9 ല ; 

% ്അരടത്തൂണ്ത്തയി അല്ലേ: എന്നു കേ കണ്ടാല്, | എന്നുതന്നെ പ്രഞ്ഞേംവന്ന. “കോലംകെട്ടക കോല 
അ: പ്പ ്രരൃ്ല്്യ 1 ഗെ $$ 

ങ്ങളു ട്ട് 
അത്രയ്യ്ലൊന്നും തോന്നില്ല” എന്നമ്മ അഭിവ്വാല്ലത്തോ 
ടുക്രടിയാണു , എടടകൊല്ലത്തെ സക്ക്ര്േജീചിതത്തി 
നുദശഷം പെന് ഷ്ലയനു പ്രാരംഭമായി ഒരു മറസത്തെ 
അവധി ഏടുത്തുകൊണ്ടു സ്വഗൃഹത്തില് ആഞശതവായ 
എന്നെ എന്െറ ഒരു പഴയ നംപൃതിരി സ്നേഹിതന് 

സമീപിച്ചതു . എന്െറ ആരോശൃൃസലിതിയെക്കുറി 

ചും, നിലനില്ക്കുന്നു കാര്യശേഷിയെക്കുറിച്ചും ആ 
വാക്കകളില് ഒക്ിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അഭിമാനകരമായര 

സികത്വമല്ലം “ അടുത്തൂണ്" എന്നു വക്കോണ് എ 
നെറ ശ്രഭ്ധയെ ആദ്യമായി ആകര്ഷിച്ചത്. പണി 
മുറയ്ക്കു എടുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം 

കൊണ്ടു കേടെരന്നും പിണങ്ളിടില ഉടനെ 

പഠഞ്ഞ സമാധാനത്തിനു ശേഷംഞാന്ത്ത വിപ്പപ്പവ 
രനോട ചോദിച്ചു--അദ്ദേഹം ഒരു പണ ഡ്ധിതനും ര 
സികനും 
ന്നു വെച്ചാല് "-എന്നു . മുമ്പ്തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചു 

പഠിച്ചുവ്വെച്ചിരുന്ന ഒരു വിദപ്ാനെലപ്പോഒ ദ്ദേഹം 

സത്വരം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായി ററ. 
“പണ്ടൊക്കെ രായാക്കന്മാരുടെ സമീറ ത്തിക 

ളായിരുന്നു അ വരുടെ ഉല്ലയോഗസ്ഥന്മ, വകന്മാ 

രും മററുംംഅവ! ണു രാജാവു ഒന്നിച്ചു” അടുത്തിരു 
ന്നുതസനൊയായിരുശ്ത. “അടുത്ത് ഈണു "അവരുടെ അ 
മ ന 1യമായിരുന്നു.പ്രായാധി 
ക്യ്ത്താലേോ, രോഗാവസ്ഥയാലോ മറേറാ, രാ൯ധാ 

'നിയിലെ സുഖജീവിതം വിടേണ്ടതായി വരുമ്പോഠം, 

അങ്ങിനെ വിട്ടുപോകുന്നവക്ക് അവര് അതുവരെ ' രാ 
ജാവിന്െറ അടുത്തിതന്ന” ഈണു കഴിച്ചില്ന്ന പദ 

വിക്കു നാശം സംഭവി വതൂകൊണ്ടു ആ ഉരണിന്നുത്മ 
ഏര്പ്പാട് അവക്ക് ജരത്ാതു രാജമക്കന്മാര് പ്രത്യേകം 
ചെയയകൊടത്തിതന്നു. അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളില് 
വാണുകൊണ്ടെുതന്നെ ആ ഈണു മുടങ്ങാതെ നടത്തുന 

തിനു വേണ്ടതായ സൌ ംഭ്ലത്ഭാം ചെറു കൊടുത്തി 

രുന്നു. അത്വയതു” ആ ഉംനിരുക്ള വക ഭ്വക്ക സ്വ 
&സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു എഏത്തിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങി 

നെ മുമ്പ ചെയ്ത രാജസവയുടെ തുടര്ച്ചയായി പില് 

ക്കാലത്തു കിട്ടിവന്നിരുന്ന ഉഈണിനെ “ അടുത്തൂണ്" 

ടിയാണ് --“ എന്താണ് അടുത്തൂണ്" എ 

| 

ന്നുമുമ ജോല ।ക്കിനി,ക്കാലം വാര് 
ലാകമാകയാലടിയനെ്ലാടിയ്യയരൊചാ, ഭൂപതേ” എന്ന 
പറഞ്ഞു” ഒഴിഞ്ഞ കുഞ്ചന്നന്പ്യാക്കം അതുപോലെയു 
മമവക്കം രാജാക്കന്മാര് “രാടുത്തൂണ്"?” മുടങ്ങാതിരി 
ക്കാനുമുമ വക കൊടുത്തിരുന്നു.രാജാവു” ഉണി ന്ന ത്മവ 
ക കല്ലിച്ചുതന്നിട്ടായിരിക്കുമടല്ലോ നിങ്ങളെയും പിരി 
ച്ചയ ലിട്ടുമ്മത്ു്.അതാണു * അടുത്തു ണ്തആ്യി ജജളല്ല "എ 
ന്ന ചോദിച്ചതിനെഖ സാരം. നിങ്ങളൊക്കെ ആതി 

നെ ഇപ്പ്യോഠം “പെന്ഷ്വയന് "എന്നാണു  പടയുന്നതെ 
ന്നു വിവരമില്ലയേകയില്ല..  പെന്ഷന്പഠരെന്നുതി 
നേക്കാഠം ഭേദം അടുത്തുണ് ലഭിക്കലാണെന്നാണു” എ 
ന്െറ പക്ഷം." റ 

ട്നല്ലിക്ഷ-വളരെ മനോഫരമായിരിക്കുന്നു താങ്ക 
ളുടെ വിവരണം "എന്നു ഞാൽ (അഭിപ്പായല്പെട്ടത്തിനു 
ശേഷ, അദ്ദേഹം, വിട്ടപിരിഞ്ഞതിന്നുപി പ്പാട്, 
ആ വാക്കിയെക്കുരിച്ചും വിവരണത്തെക്കുറിച്ചം ത 
ന്നെയായി എനെ ആലോചന. “ അടുത്തു ഉണോ" 
അതു എല്ലാ രാജഭസവകന്മാര്ക്കും കദേ ഗേസ്ഥന്മാര് 
ക്കം സാദ്ധ്യമായിരുന്നുവോ? പക്ഷ നിനക്കും ചോറു 
പക്കുത്തിലാടോ? എന്നു വയറിളക്കം കൊണ്ടു വല 
യുന്ന ഒരു പശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു വ്യസന ലു 
സംഗത। അറിഞ്ഞ മുതല്ക്കു  കഞ്ചന്നമ്പ്യര്ക്കു ഭ 
ക്ഷണം കോവിലകത്തു തന്നെയായി ഹന്ന കേട്ടിട്ടു 
ണ്ടു: പക്ഷെ നറ്്യാര്ക്കു ഉരണു രാജാവ് ഒന്നിച്ചു് ത്മ 

ടുത്തു ഓണ് ഞആയിഭുന്നിരിക്കാമോ? നമ്പവാര്ക്കു രാ 
ജാവോടൊലപ്പും പന്തിഭോജനം ' ഉണ്ടായിരുന്നവോ? 
ഈ പഞ്ചസാരപ്പായസത്തിന്െറകയ് പു” അടിയന് 
ഇഷ് ടമാണു”"” എന്ന മററ സേവകന്മാര് രാജവോ! 
നോട മററുതരത്തില് എണവ്വം മൂളിയ സമയത്തു ന 
ന്പ്യാര് നിബ്ണുങ്കോചം പ്രസ്താവിച്ചു എന്നുമ്മ കഥയ്മ,വ 
ല്ല അടിസ്ഥാനവുമുണ്ടെങ്കില് നമ്പ്യാരും തത രാജാവും 
മററ സേവകന്മാരും ആ അവസരത്തില് പന്തിഭഭോ 
ജനം നടത്തീട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതു ക്ട? 

മേ കഴിയു എന്നില്ല. രാജാവിന്െറ അമുഴതത്തിനു 
ശേഷം സേവ കുന്മാരോ ഉദ്യോഗ സ്ഥന്മാരോ കൃണ്ണൂാനി 
രികകന്നാ പന്തിയില് കാഴ്ചക്കാരനായി, അതിഥികു 



3016 പഠരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംപിശേഷാല്പ്രതി 

ളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥനായിം രാജാവു) വര് 
ത്തി്വാലും മേ റഞ്ഞ സംഗതി സംഭവ്ൃമല്ലുതി, 
രിക്കുന്നില്ല. അതെങ്ങി ഒ 

.ല്ഷനാഷയി രൂപാത്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ട്ക്കടുത്തൂണ്*” വ 
കൂരെപ്പുഴക്കവും തഴക്കവുമുമ്മു ഒരു ചങ്ങാതിയാനൈന്ന 

തിനു സംശയമില്ല. രൂപാന്തരമമം പുനര് ജജേന്മഭമാ, 

പ്രത്യേകസൃഷ “ടിയോ ഏത്ത ന എന്ന 
ആലോചിക്കേണ്ടതു തന്നയാണ് 

' അങ്ങനെത്ത ലചില്യുകൊണ്ടിരികകസ്വം നി 
ഷി സ്ഥലത്തെ കായഷ്്സ്ഥ൯ വന്ന്നമ്മുടെ നെ. ടമ്പയര 

രയുടെ തുണു കട പൂതവലിച്ചു വിണുപേോയി?” എന്നറി 

യിക്കയും “ഏതു തുണ, കായ സ്ഥ; 02 എന്നമ്മ എ 
ന്െറ ചോദ്യത്തിനു ട്നേടതുതുണ്”"” എന്നയാഠം മറുപ 
ട്രി പറകയും ചെയ്യ. അതു, പട്ടപ്പൂരം നെടുമ്പുര വി 
ണതിലല്പല എന്െറ ശ്രദ പതിഞ്ഞത്  നുടുത്തൂണ്" 

എന്നു ത പ്രയോഗത്തിലാണു്. ഒന്നുലോചചിച്ചുകൊ 
ഞ്ജിരിക്കു മ്പോഠം, കാണുന്നതും കേറംക്കുന്നതുമെല്ലാം 
ആ തമലാചന്ദാവിഷയവമായി തട്ടിച്യൂനോക്കുന്നുതു 

ന നളനയ്യുണല്ലെര്. “നടത്തും” എനിക്കുനുവഭി 
ച്ചുകിടീട്ടുമ്മ അടുത്തുണും? തമ്മില് വല്ല ബന്ധമു 
ണ്ഞോയെന്നായി എന്െറ അന്വേഷണം. മുഴുവനും. ഒ 
രു കായ്യത്തില് പ്രന്ധ്യക്യമായ ഭ്ര സംബന്ധം ഉടനെ; 
തോന്നി. നടത്തു വീണതോടുക്രടി ഒരു പന്തല് നി 
ലംപതിച്ച. അതുപോലെ “ അടുത്തൂണ്” ആയരതോടുക്ര 
ടിഎനന്റെ റ ഉപ്ലേശപ്പുത്തല്ും തകര്ന്ന പോയി. പ 
ക്ഷെ - അടുത്തുന്നു" കൊടുത്താല് (അട ത്തത്തായി മ 
റെറാരു ഉരണു (കാമു) കൊടുത്താല്) ആ പത്തല് നി 
വത്തി.ക്ടൊമെന്നു, കായ്യസ്ഥന് പറഞ്ഞപ്പോ, എ 
നിക്കല്പം സമാധാഥഗം തോന്നി. പക്ഷെ അതു ക്ഷ 
ണഭംഗുരമായിയുന്നു. അടുത്തുനു കെട്ടേത്താല് പന്ത 
ല് നിവത്താമെങ്കില്യം, രടുത്തുണ്ട ലഭിച്ച എന്െറ 
ഉല്വോശപ്പന്തല് എന്തു തുണുകൊടുത്തല്ം ഇനി പൊ 
തില്ലപല്വപൊ എന്നു സ് പഷ ടമാനെല്ലെ. അപ്പാ മു 

ന്സ്ഥിതിയെ പുലത്തരുന്നു കരു ത്രണല്ല “ടുത്തു 
ണ്" എന്നതുകൊണ്ടു” ആ രണ്ടതുണുകളം ഏകവംശ 
ജൂശ്മാരോ. തുല്യാവസ്ഥകട്യമ്മുവാരാ അല്ല്ലെന്നും മന. 

്്രിലായി. 
പിന്നെയെന്താണി * അടുത്തൂണ്" എന്നമ്മ ചി 

ഞയില് മുഴു കിയിരിക്കുഷ്വോഴാണ് ആസ്പത്രിയില് 
ിസത്തില് കിടന്നിതന്ന എന്െറ ഒരു സ്നേഹിത 
നെവ കൂശൂഷ കന് ഭീനസവഭാവ൦ പഠയുവാന് വന്ന, 
കയറിയതു “എത്താ പണിക്കരെ! എങ്ങനെയ രിക്കു 
അ" എന്നു ഞാന് അയാളോടു ചോദ്യവും, “ആടു 

യര് ത്തുണു തുടങ്ങാമെന്നാണു ഡോക്കേര് പറഞ്ഞതു്" എ 
ന്നു അയാം മറുപടി നം ന്നു കഴിഞ്ഞു. 

ഒ? ആ ഭീനക്കാ കി തുടങ്ങാം 

അല്ലേ." ഇതുവരെ അ ലവി! ബര്. 
ഷ്ിവെമ്മധുംം മലാ. മായിട്ടാണു കഴിച്ചു 
ക്രട്ടിയിരുന്നതു”* അടുത്തദിവസം മുതല്ക്ക് അയാം 
ക്ക കുറേശ ഈണുകഴി തുട ംഇതാണയാഠം പ 

ഞ്ഞതിന്െറ സാരം. അട 
രെ ഞാന് വിഭവസമ് വൃദ്ധമായി ഉരണു കഴിച്ചുകൌ 
ണ്ടിരുന്നു. എനിക്കു് അതിനു തക്ക വരുമാനമുണ്ടായി 

യൃമിരിക്കട്ടെ ഇടപ്പാഠംപ്ചെ 

. തെറ ത്തരെങ്കിലുമോ മുമ്പ 

പ്പരം എനിക്കോ? ഇതുവ നം; 

രുന്നു. ഞാന് നല്ല, ശവ്ഖമുമുമ്മ ഭരുല്ലോഗസ്ഥാനുയിരു 
ന്ത്യ ഏന്നിക്ക് “ആടുത്തൂണ് " യതുകെ?ണ്ട 'മേലി 
ല് ആത്തരം ഈണ്ണിന്നെന്നേം ഒക്കത്തി ശന്പള 
ത്തില് നാദിലൊന്നുപോജും അടുത്തൂണ് കിട്ടര്ത്ത ൫ 
നിക്കു മേലാല് ഉരണിനെറ കായ്യത്തിലും അടുത്തുത 
ന്നെ ചില കള ിപ്തങ്ങളെല്ലറം വ്തത്തേണ്ടിലമന്ന 
റം: നാലൊന്നു് ഈണിനേ വകയയമ്ള. അതുകൊ 
ണ്ട് അടുത്തു് എനിക്ക് ഈണിനന്െറ കര്യം പത്ച്യാ 
ലോചിക്കണം. । 

&_ നിഘങ്ടവെടുത്തു “പെന്ഷന്” എന്നു വരക്കി 
൯൪൨ അര്ത്ഥം നോക്കി. താന് തന്നെ ന്നേരിടട്ടോ 

മ്പ ചെയ്തിട്ടുമ്മ പ്രവൃത്തിക 

കൂടെ സ്വ്മാരകമായും പ്രതിഘലമയും (നല്കപ്പെടുന്ന 
ഒരു വേതനുമാകുന്നു പെന്ഷ്വന് എന്നാണ്തില് ക 
ണ്ടതു”. മമ്പ ചെയ്തതു, അതുകൊണ്ടു മേലാല് വല്ല 
തു൦ചൈ കൊള ണമെന്നില്ലതന്നെ. മുന്പു ചെയ്തു 
തൊക്കെ തൃ്ലിപ്പെടിട്ടാണു പെന്ഷ്യന് നല്കുന്ന 
ത്. ശരി അടഭപ്പാഠം ത്തൃരിറ്റു ദമോടം അനുഗ്രഹങ്ങ 

 മോടുംക്രടിയാണു പെന്ഷ്യ ല് പറദുന്നതു”.അസ്ലുമയ 
പ പിന്നെ കിടന്നഠങ്ങെകയല്ലറം മറെറാരുഭാഗ 
ത്തു ഉദിച്ചുയരുകയാണഷെയ്കുന്നത്ുു് .അത്ഭന്മെയരവട്ടെ .അത്ഭനെയരവട്ടെ. 

പ ഖ്സ്കുകങ്ങം 
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റ ാ 
4. |. മാവേലിക്കര. 

ബ്വാഞ്ച,കഠാ:- മാന്നാര്, മാഭ്വലുെു, വിരുദുനഗര് 

നായകന്മാര്: ടം 

1. ററി. കെ ക ലു്രാമ്മന്മുതമമൂം ലില് 
1) ഈ. ജോണ്പിലില്പോസ് ആലപ്പുഴ 
8. കെ.൭. മാലം അഡ്േവാകക്കേററ്. മാവേലിക്കര 
4. കെ.എസ് പരമുപിള്ള അഡ്വോക്കേറവ, മാന്നാര് 
5. ഫിലിപ്പ് വക്കി, വരാപ്പത്രം കുമരകം 
6. പി. ജേക്കബ് പെരുമാഠം, ആലപ്പുഴ 

| 

1, ജോര്ജു” വമ്മക്കാലില് അഡ്വോ്ക്കററു, മാവേലിക്കര (സെക്രട്ടറി?) 

ഡിപ്പോസിരറകറംസ്വീകരിക്കയും ബായംസംബന്ധമായ 
നി 

എല്ലാവിധ ഇടപാടുകളം ചെയുന്നതാണ് 

വമള്ളുകാലില് ചിട്ടിഫടെട് - 
വക തൂടരെ നടത്തിവരുന്ന “ലേ ലച്ചിട്ടികളുടെ 

തലവയ്യോലയ്യൃസ്ലാമവ്വസഹിതം ആവശ്യപ്പെടുക 
പ ക. ടാ ടാ 

വെങ്കല ഡാമാനത്ങറം. നല്ല ാടടുകൊണ്ടെ മള പത്ളിമണി കം, ഉരുളി, ലോട്ടാകം മുത മ്രയേവയും 
സ്വര്ണ്ണം വെളി കൊണ്ടു് ധൂപക്കുററി, കാസാ മുതലായ ഉരുപ്പടികളും 

ഉത്തരവാടിത്വത്തോടക്രടി ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്ഞ് . 

കാട 

വക്കൂക്കാലില്ബ്ചദേഴ് സ് 

ത 

1. 
' 

ി 

 )4ധ്നാ ഥുറുദ്ബ്ട, 1൩൨ 44ലച്പിട 6 ട്ര 9, 

ടട പി ണി പ 

പിൻ 
ലി 
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മാനം പുലത്താന൯ു 
ഭാം: ത്താ 

പി 
ച് ക ര് 

് 

[ 

൭, 
ച് സട. 

(വെയ്ണൂിക്കുളം) 

ഖ് |നനമാംമുഖഭത്തോടേ പാഠശാലയില് നിന്നു 

വന്നപാടോതിടിനാന് ഗം ഗദകണ് ഠാന്ബാലന്:- 
ട്നാണക്കേടിതില്പരംവരുവാന്വയ്യയേന്നായി; 
നാഭെെയിക്കുപ്പുയേവുമിട്ടുഞാന് പോകില്ലമ്മേ! 
കീറലും പൊടിയലുംമായ്യരവാനായിട്ടമ്മ 
നൂറിടം തുന്നിത്തുന്നി തുശിയം നൂചും തോറവ്! 

ഇടവംപിരന്നുപ്പോളിട്ടതാണിക്കപ്പായ- 
മിനിയുംവെളുക്കി ല്ല, പിക്ചിപ്പ്യോം നനയ്യ,കില് 
അരികത്തിരുത്തു വാനാക്കമില്ലിഷ് ടം ക് മഭാസില്; 

കരയാന്തോന്നില്പ്യോകും ്രട്ടര്തന്ചിരികണ്ടാല് 
ട്കന്നമില്ലയോ വേ -മായസ്ത്റുരും* ചാഭിക്കുന്നി -- 
തെന്നോടുക്രരില്ലമ്മയ്യ, ല്പവും, കഷ ടംതന്നെ!" 

നഷ് ടാഭിമാനന്൯,ഠിനന് ,തായയെക്ക;ണ്മോളവും 
കഷ് ടപ്പെട്ടമത്തിയ കണ്ണുനീര്തു മമ്പില്പോയ”. 
പൊന്പനീര്ത്താരിന് കാന്തിചിത്തുമക്കവിേന്തും 
തന്പ്രാണസര്വഷസ്വചത്തിന് കദനം കാണക്കാണെ, 
ഉരിയാടീടാന് പോലുമാകാതെമേവുംതന്വി- 
യ്തു കില്പ്യോയീനെഞ്ചം തീക്കനലേഠററാല് പോലെ. 
തല് ക്ഷണംതാനത്താംഗിയാംതായതന്മുന്നില് ബാല- 

കുകഷ്യതന്തനിച്ചിത്രം തച്ചിത്തംവരയ്യയായ് :- 
വെണ്മഷേറിയവേഷംചാത്തിയും,ചമല്കൃത- 
നര്മ്മവാക്കുകക്കോരോന്നേഴതിയയമാഹ് മാദിച്ചും, 
അമ്മനോഫര വിദ്വാമന്ദിര ല്യുവരിന്നു 
നിര്മ്മലസ് മിതംകൊണ്ടു നിത (വെണ്കളിതേചും, 
മേവിടും ക മാരന്മാക്കിടയില് ചുളി ഭി- 
പ്പാവഃമേപാവം കട്ടി കുത്സിതവേഷന്,. ശാന്തന്, 

പ്രാക്കളാല് ചത്തം വായ്ക്രം പാടത്തിന്വരമ്പത്തു 
കാക്കയെന്നോണം ചെന്നപറ ന ദിഭേദിനേ. 
കണ്ടിടും നേരം തൊട്ടു, ക്രട്ടുകടര് നിദ്മിക്കുന്ന. 
ഘണ്ടതന് ജിഹ്വാഞ്ചലമരുതെ" നാരും വോളും. 
ബാലകന് കൃശതരധാത്രനെങ്കിലും, ബെഞ്ചിന്- 
മൂലയില്ക്കൂടി സ്ഥാനം കിട്ടാതെ നിന്നിടുന്നു! 
ഭാസ്തരതിയ്യത്ിന് ബാക്കികാണുവാന് കഴിയാതരയ്; 
സ്തറഹം, ദുരാധര്ഷം, ദുഷ്ഠാലവിചേഷ് ടിതം! 
ഉഴ്ണ്ണു യെത്തന്മാറത്തു ചേത്തുകെൌ ,ണ്ടൊഴു കുന്നു 
കഷ്ക്ണുന്ദിരുടടമുണ്ടില് തുമ്പിനാലൊലപ്പിചെന്നോഠം:- 
“തമ്മ, കരയൊല്ലെന് കണ്മണിത്തിടഷ്ചല്ലേം 
തന്നിടാം നാമെവ്വുത്തന് കുപ്പായമൊന്നോ രണ്ടോ. 
കൊതിയാല്ക്കള്ണിമയ്യയാതുററനോക്കേകയാവം 
പതിവായ പുഛിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ്ലാംനിന്നെ" 
തുപ്ലനായ് ത്തിര്ന്നാന് പുത്രന് ,തായ്യാം വിധവയ്യ്യോം, 
തച്ഛമായ് തലച്ചേവുംചോരയും ഫ്രദയവും 
നിമൃമാവിചാരത്തിന്ലിപ് ഭവവാക്യംപോദ്വെ 
നാമെ ""യിക്ശൂബ്ദൂുംപൊന്തി,പിന്നെയുംപൊന്തീം 

4 ഹൃത്തില്. 
എന്തിനെന്നമിഞ്ഞില,പാദപങ്ങളെ പപല്കി- 
യത്തിക്കാററടുത്തണഞ്ഞാ നാളെ "യാവത്തിച്ചു: 
സ്വഛറ്ടംപറന്നപോംപക്ഷികളുടെചിറ- 
കൊച്ചയും മറെറാന്നല്ലം “നാളെ "യെന്നു വ ൦ഞെട്ടി 
പാഴിലെത്തിനുനീട്ടിച്ചൊല്വുഞാന്?-പിറഠന്നാളി- 

ലേഴുടപവഠാതുന്നിച്ചാത്മജന്നേകന്നേരം, 
തോഴിയായ് ,പോററമ്മയായെപ്പെഴുംതൂണനിന്നു 
നാഴിപ്പാല് കറക്കുനാപൂവാലി"പെയ് പോയേഃല്ലര: 

തുയ്യം 
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(മന്നത്തു 
ഭൂൂരതത്തിനു ഭാസുരമായ ഒരു 

തിര്്വപ്പെടു കഴി ത്തിരിക്കുന്നു. അടിമത്വത്തില് 
ആണ്ടു കിടക്കുന്നു ഓാരതം ഇന്നത്തെ നിലയില് ഏ 
ത്തിയതു” മഹാത്മാഗാസ്ഥിയുടെ സമുജജവചമായ മ 
ഹനീയ നേതൃത്വം ഒനന കൊണ്ടാനെന്ന് ദോകം 
സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു ന്ത്. കര്മ്മ ധിരനും ത്വാശി 
വയ്യനുമായ അര്ട്ടഫഞ്ഞിമന്െറ നേതൃത്വം നമുക്കു ലഭി 
ച്വിയന്നില്ലെ കില്, ഏാക്കറലമായി അയ് ഞതയില്യം 
അന്ധവിശവാസത്തില്യം മുഴുകി, സ്വാതന്ത്യവും ആ 
ത്മാഭിമാനവ്യം എന്തെന്നറിയാതെ ജീവഖിച്വനാം ഇ 
ന്നത്തെ നില മില് നട്ടെല്ല നിവത്തു നക്കാന് മൈ 
രപ്പെട കംയിപ്പായിരുന്നു. അസംഘടിതരും അസ്മുയാ 

മുക്കട ആത്മഹത്യാപരമായ അടിമജയീചിതം സ്വാ 
യത്തരാക്കിയ വരും ഭിരുക്കളുമായ ഒരു ജനസായഞ്ചയ 
ത്തെ അ൯ദുതചകരമാരയ നിലയില് ഒരു ചെരിയ ഷാ 
ലഘടടത്തിനിടയില് ഞആ3ര്ശരസുദദരമായ ഒരുപുതിയ 
ലോകംസ്പഷ ടിം കഴിവു ഒയുബഷിഷ'ട ജനതയാ 
ക്കി പോകംത്തിനു കാറ്റവവ്വ അല്ലറത്മിദം ഗുരുവായ 
മഹാത്മാശാസ്ധിധഖുമടെ മാത്ത്രികരദതി അതുഭുതാവഥ 
മെന്നു ത്തധുനികരാസ്പയ്ഞന്മാര് പോലുാസമ്മതി 

കഴിഞ്ഞിരിക്കു ദ്ര: നാം സ്വാതന്ത്ത്തിന്െ ൨ 
പടിചാതുക്കല് എത്തിയിട്ടേ ളു എന്നു പു്ചാതൃ 
പൌരസ്തൂപ്വസാസ്് കാര അരി വെ സുദ്ദരാംരങ്ങടെല്ലാം 
ഒത്തിണങ്ങി ലധിച്ചു പ്രഭരാഭിക്കുന്ന പസ്ഥിത 

വഹരിലാല് നെഫ് നമമുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ഡ്യന് 
പ്രയാനു മത്രി---നമ്മെ അനുസ മരിറ്റ ിഛന്നുണ്ടെങ്കി 
ലും മുസ്ത്ിം ലീഗു” ര്യ സ്മേഹത്തെ വിസമരിച്ചുപ്പ 
തിബന്ധത്ഭാം ഉണ്ടാക്കുന്നുന്ടെങ്കിചും നാം എടത്ത 

ണ്ട സ്ഥാനത്തു എത്തുദം തന്നെ ചെയ്യും. ബിട്ടീഷ് 

ശച൪മ്മെ ന്മ! മര്ട്ടനനയങ്ങമെയും നരകസമാ 

നമയേ ജയിചുകംക്ഭെയും തൂണവല്ഗണിച്ചു കന്തു 
രാജ്ൃത്തിനുദവണ്ടി ജീഖിതം സമര്പ്പിച്ചിടടുമമ അന 
വധി അനവധി നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ ആയെ 

യെ ആശ്രം പ്രതി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കോടിക്കണ 

ക്കിനുമമ ആ വംമുരുമ്മു ഭാരതം ഇനി അസ്വാത ത്തു 

മൊങ്രഭിമയിവഡിതമൊ വച്ചു പുചത്തുന്നതല്ല. അതു 

കൊണ്ടു ഓാരതത്തിന്െര ഓണം ുകേോാമൂവടപാല്യം 

പത്മനാഭപവളുള]) 
ഭാവിയുണ്ടെന്നു| സ്വയം ഭരണത്തി 

നെറയും തവ ലമു 
ആ സ്വാത ്മൃയത്തി 

നെറയുംസഖംത്ഥചി 

രേണ അനുഭവിക്കു 

മെന്നുമ്മതു നിര്പലി 
വാദമാണ്. 

ദോകത്തുനി 

ന്നുംഅടിമത്വം യാ 

തുപഠഞ്ഞു പിരിയു 

ന്നഒരുനവയയഗത്തി 
നന്െൊസമുല്ഘാടന 
മാണ്ുഭാരതസ്വാത 
ത്യം നിര്വ ഹിക്ക 
ന്നതു വാക്കിനെയും 

തോക്കിനെയും ഭയ 
പ്പ്യടാതെ പീര 
ക [യേയും രരന്മ 

ബോബോിനേയം വ ദംവയ്യയുറതെ മനുഷ്യനു സ്വാത 

മായി ജീവിക്കറനു്ള ധൈധ്യയവും ആത്മവി ശാസം 
അഫിംസാധര്മ്മത്തില് കുടി ലോകത്തിനു കരണിക്ഛൂ 

കൊടുത്ത ഒതു മഹത്തായ വീരചരിതമാണു ഭാരത 

ഇന്നുമഹാത്മയിയുടെനേതൃത്വത്തില് സൃഷ് ടിച്ചിടുത്ള 

തു .രാസ്ത്സ ംഎ തൃതന്നെ പരോഗമിച്ചാലുംമനുഷ്ചനെറ 

മനസ്സിനെ മറി കടന്നപോകാന് അതിനു സാഭ്ധ്യമ 

ല്ലന്നു ഭാരതംതെ്കിയി ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 
ഒന ഇന്ഡ്വന് ഫെഡറേഷന്െറ സ്വത! ഘ 

ടകങ്ങമധയി കുറേ സംസ്ഥറനത്ങര്ം ഭാവിഭാരതത്തി 

ല് ഉണ്ടായിരിക്കും. തആആ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ചില 

തു് ആധുനികാടിപ്പായശതികളെ ആദരിക്കാന് കഴി 

വു നാട്ടരായ്യങ്ങ യിരിക്കുന്നു താണു . പ്രജാധിപ 

ത്ൃൃത്തിലധിഷ് ലിതമല്ലാതുത്ള ഷയദതൊരു രാജവാഴ്ചയ്യം 

ഭാവിഭാരതം അനുവദിക്കുന്നതല്പ. സ്വയംപയ്യ്യച്ഛേത 
യിലും സ്വയംഭരണത്തിലും അധിഷ് റിതമായ ഗ്രാമ 

സ്വരാജും ആയിരിക്കും ഭാവിഭാരതത്തിന്െറ 
മഷിമയേറിയ അ സ്ഥിവരം,എല്ലാവക്കും വഭരാനുംവി 

കസിക്കാനും ഉമ്മ സന്ദര്ഭതുല്യത ഭാരതത്തിന്െറഭാ 
സുരമായ ഭാവിയയടെഒയ.രവിഭായയഘട ദംമായിരിക്കം. 

2246 ിി 



1946 പരരദ്ധാവനി തിരുനാടേവിശേ ഷാല് പ്രി രു 

ചി ലര് 1 ളി ന്ന് - ന ന 

ഗാന്ധിങിയുടെ 

നിദയത്വം 

(സി. ആര്. ഇയുണ്ണു! എം. ഏ. ബി. എല്. കൊച്ച റവസ്യമന്ത്രി) 
യ കന്മാക്കം നായകനും. മഹന്മോക്കും മഹാ 

91] 
“നം തആതയ മഥത്മാഗാന്ധിയില് കാനുന്നമികമച്വ 

ഗുണം ഏതാണൈന നിര്ഷ്ണ്ണുയ ക്കം എൽപ്പമല്ല. പു 

രാതന മാനദണ്ഡൊങ്ങം മുന്നിര്ത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒ 

രു മഹാകാറ്യ്യത്തില് നലരസങ്ങം തിരതച്ലുന്നതു 

പോലെ പുതിയ യുഗത്തിന്െറ സദദരവഹകനും 

സൂത്രധാരനും ആയ മഹാത്മാഗാന്ധിയില് നാനാഗുൂണ 

അജം തീരംത ക തെതാഴചകന. ത കാണാം. അതുകെ? 

ഞ്ജ മഹാത്മാഗാന്ധിയില് ഒരു പ്രമത്വകമയേ ചം 

മിക്യനില്ക്കുനനറ എന്നു പറയുമ്പം” പരമദ്ര്ത്ഥ 

ത്തില് പ്രകടമാകുന്നാത മഹാത്മാശാസ്ധിയില് കാ 

ണുന്ന ആഗുണംഅതിനെപ്പൂഠറിപരയുന്ന ആജിനെ ി 

ങ്ങനെ പറയുന്നു സന്ദര്ഭത്തില് സര്വോപര | ആകര് 

ദി ്വിരിക്കുന്നു എന്ന മാ രൂമാണാ . അതുകൊണ്ടു ഇ 

.പ്പാഠം എന്നെ ഏററവും അധികം ആകര്ഷിക്കുന്ന 

തായി മഹാത്മാഗാസ്ധിയില് കാണുന്ന ലക്ഷണം എ 

ന്നു അര്ത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ മികച്ച ഗുണം 

എന്താണു? എന്െറ പരിമിതമായ വിക്ഷണകോ 

ണെത്തില് അന്തര നിര്ഭയത്വം രണ . ഇന്ഫ്ചന്ന 

വോത്ഥാനത്തിനു വേണ്ടതു നിര്ഭയത്വം ഞനൈന്ന- 

ഗീതയില്നിസാം ഫുട്ട് ബം കളിയില് നിന്നും കി 

ടന്ന നി? ഭയത്വമാണെന്ന് - വിവേ കാനറ്ദസ്വാമി 

കര്ംഉല്ഭബാധി പ്പിച്ചു. ആ നിര്ഭയത്പത്തിന്െറ മൂ 

ത്തീഭാവമായ മഫാത്മാഗാസ്ധിഅതു ഇ൯ഡ യിലെ നഃ 

ല്ൃതുകോടിരനങ്ങളിലും പക ഞ്തി. അറേഖിയായിദധെ 

മണലില്നിന്ന മഹമ്മ; നബി വീരന്മാരെ സൃഷ ടി 

ല്ലെങ്കില് ഇന്ഡ്യയിലെ ചെളിചൊണ്ടു ഗാസ്ധിജി 

യും വീരന്മാരെ സ്ഷ് ടിച്ചു. ദാതുകൊണ്ടാണു മഥ 

മ്മദിന് സ്ൈയ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിക്കുണ്ടെന്നു മഹാ 

കവി പാടിയത്തു് $ 

മഹാത്മാഗാസ്ഥിയുടെ നിരഭയതവം അഥവര 

ധൈധയ്യയം ഏന്നെ മാത്രമല്ല ആകര്ഷ വിട്ട മ്മതു ം ഗാ 

സ്ധിജിയുടെ ഖദര്പ്രസ്ഥാനവുയം സതയ ഗരഹവംം ഭിന 

“ബന്ധു സി. എഫ്. ആന്ഡ് മുസ്ധിനെ ആകര്ഷിച്ചു. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ കര്മ്മയോഗവംം രാഷ്ട്രിയ 

“നേതൃത്വവയം സോഫിയാവാദിയായെ വരീകരി 

ചു. അ ട്ടഹത്തിനെറ 
വേകം പരതിഷ്ക്കരണ്ട . 
മാണു സാങ്കേപ്രഠവി 
നെറയുംടട മനുഷ്ഷ്യവശി! 
കരണമാണ൭വെ. ഖ്ധില് 
സ്ലൊവിനന്െറയും ശ്ര 
യില് പെടത്ത്. അദ 
ഹത്തിന്െറ ബത്ത്യഭത്തേ 
യം അഹിംസയേയുംപേ 
രി രാമേന്ദ്രപ്രസാഃംം 
അക്രമ രാഹിത്ച്യത്തെ, 
ററി എയി൯സ്റ്റിനും വ , 

കീ യ്യിച്ചു. തൊഴിലില്ലം 
ത്തവക്ട് ശരന്ധിയി നല് 
കിയ ലഘൃയന്ത്രം രിച്ച 
൪ഡ് ബിഗ്രെശിന്െറയും 
ഇന്ഡ്ൃൃയ്കം ലോകത്തി 
നും നല്കിയ പരമമാ 
യ നേതൃത്വം സര് മിര് 
സാഇസ്മ യെ ലിനെറ 

യം സര്വപ്രധാനുമായ 
ശ്രദ്ധയില് പെട്ടു. ഇത 

പട്ടികം ഇവിടെ എങ്ങും നില്ക്കാതെ ---തെ പഷേ എ 

ങ്ങും നില്ക്കാതെ --നിഞ്ടു നിണ്ടു പോകും. എന്നാല് 
ഇന്ഡ്ച്യയേയും ഇന് ഡ്യൃക്കദരേയയം സംബസ്ധികന്നെ 
വിഷയങ്ങളില് തെ പ്രമാണിയായ സര് ഫ് റഠാന്സി 
സ് യങ്ങ്ഹസ്ഖെന്ഡ് ഇങ്ങനെയാണു പറയുന്ന 
തു :--* മഹാത്മാഗാന്ധി ഇപ്പം വിരവവിഖ്യ തനാ 
ണര് --തഅരത്ങനെ ആയത് ആയ്യധനിര് താണത്തില്പ്ര 
ഥമസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയയത്മ ഭയങ്കര യാതനു കരിലേ 
കഴ രാജ്യത്ഭമെ ഉന്തിവിടുന്നു ഭയാരങ്കകരം വളത്തി 
യതുകെരണ്ടേല്ല, സ്വന്തരാജ്യക്കാരില് തൈര്യം ഉളുവര 
ക്കി ഭരവരെ ധാര്മ്മികമാര്ഗഥ്റത്തില് കരടി നയിച്ചതു 
.കാണ്ടറഞണ്ട് ." ടി ല് 

ധീരന്മാരുടെ അശ്രമരഹിതമാകുന്ന പറന്ഥര 
വില് കൂടി ചരിച്ചു നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും സ. 
തന്ത്രത്തിന്െഠ സമശ്ലൂുസിദ്ധികളെയും പ്രാപിക്കാം. 



0 ക് പയരദ്ധ്വന। തിരുനാഠംവിശേഷാല്് പ്രതി 1946 

ര് നനന നത്തത്ത്തത്ത്്തത്തത്താത്ത്ത്തി്തത്ത്ത്തത്നാത്ത്ത്ഞ്ത 
6 ട്ടു 
് ജ്യ 7 [] ഴി ലി മ് ട സുബാഷ് ബോസ് എവിടെ? ടി 
ി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കില് കാഴ് ച വേണം. കണ്ണിന്െറ കാഴ്ചയാണ് മനുഷ്യന്െറ ം 
4 കമററവും വിലയേറിയ സമ്പത്ത് . ടി ജ്യ, 

ട ആദ്യഘട്ടങ്ങളില് കഷ്ക്്ണില് ഉണ്ടാകാവുന്ന നിസ്സാരമായ അസ്വാസ്ധ്യങ്ങളെ അവഗണി [| 

[ലല ച്ചാല് ലോകം ക്ഷണേന നിങ്ങറംക്ക് അന്ധ കാരമായിത്തീരും. ക 
-.. തിമിരം. പടലം, കാഴ് ചക്കുറവു” തുടങ്ങിയ നേത്രസംബന്ധമായ സകല അനാരോഗ്യ 1] 
ടട ഞ്ങളേയ്യം ഏറാവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില് പരിശോധിച്ചു” ശര്തൂക്രിയയുടെ ആവശ്യം ക്രടാ . 
4 തെ തന്നെ പുവകാലം മുതല് €ക്ക പരമ്പരാസിദ്ധമായ സിദ്ധാഷിയ ങ്ങറം കൊണ്ടു് പര പൂള്ണൂ ട്ടി 

പഴ മായി സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ത. വിദഗ്ദ്ധമായ ഓഷധ പരിപാകങ്ങറം--വിശിഷ് ടമായ . 
[8 ചികിത്ധാപ്രിപാടികം. | 
ലയ 7 : ം പി. കെ. കോശിവൈദ്യ൯ (തേവലക്കര) ച 

4 ഗവണ്മെ൯ ്] । ലി ാ്ു വണണ്്മെ൯്റംഗീികൃതനേതൂവൈദ്യശാല ടി 4 
1 ദ മ. [ 
ഭര , വയസ് കരസമീപം, കോട്ടയം. ലി 

&൭൫1974. 6.7 
൮00 60 (0, 

൩൦ 130, 12112117൧1. 

ന) മിലി 0/4. 

നം എം ടാ എം ഏം ഏം: ഏം ഉംം: 8:45 ട് റാം ഏം 

ക്്്യരതരോഗമെന്ന ൩ ംശയമുണ്ടെകകില് 
ആരംഭത്തില് തന്നെ ൪10 കര ഞു ലേഹം" ഉപയോഗിക്കുക 

ചുമ, ഫുഞ്ങല്, നെഞ്ചില് വേദനം ശവാസം മുട്ട് ,കി തലപ്പ് , നെഞ്ചിടിപ്പ് , അരുചിം ഉറക്കമി 
ല്ലായ് മം മന്ദത, ക്ഷിണം ഇവയെ ശമിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യം, ഉന്മേഷം രക്ത പ 

ഷ് ടി ഇതുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യും. എല്ലാവിധ വാതരോഗക്ങളിലും അല്ദൂൃത ഫ 
ലത്തേ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന. ക്ഷീണിച്ചവരെ തടപ്പിക്കുന്നതിന്നം, പ്രസവ ക്ഷീ 
ണം തീരുന്നതിന്നം കരിംകുരങ്ങുലേഹം ക്രടാതെ മറെറാരു ഒയഷധവും ആവശ്യ 
മില്ല. റാത്തല് 1.ക്ക് 5 ക. പരക്കിങ്ങ തപാല് പുറമെ. 
ഈ സിഭ്ഥാഷധം തെങ്ങമുടെ എല്ലാ ബബാഞ്ച,കളില് നിന്നും, ഷ്ക്കോക്കിയ്ക്കു,മാ 
രില് നിന്നും നേരിട്ട ഹെഡാഫീസില്നി ന്നും വി. പി.യായും കിട്ടുന്നതാണ് 

270:-% . 17. %. 1സയ ഭാരതവൈദ്യശാല (ന) റ്. |. ചാലക്കുടി. 
7 പിറന്ന ബ്വാഞ്ച, കഠം: ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശിലപേരുര്, ആവല്ലര് 

വ്യാ: 
എംഎം രംഭം: രംശഏംംളളേ: 

ഏടാ എ ആം: ഏം രം ഏം എ 9-8: 8-4 48% ടു: .൫-ളം വ 

ക് 



1946 പഈരദ്ധ്വനി തീരുനാഠ- വിശേഷാല്പ്രതി 

[ 

4 11 

സംസ് കൃതസാഹിത്വ)ം 
അത്1നെറ 

ആത്മീയമായ 

(കുവിതിലക൯ 

വടക്കു ംക്രര് രാജരാജവമ്മരാണാ) 

ദ്ര ലാക്കി ഒര സാഹിത്ച്യംഉത്തമനിലയില് 

ഗണിക്കപ്പെട ണമെങ്കില് അതിനു അടിസ്ഥാനമായി 
മൂന്ന തത്വങ്ങറം ഉണ്ടായിരിക്കണം.അവയില് മുഖ്യം 
ആത്മധര്മ്മപ്രാധാന്്യം, രണ്ടാമത്തേതു ലേോകധര്മ്മ 
പ്രതിപാദനം. ശാസ്ത്രീയങ്ങളും സാഭങ്കതികങ്ങളും ആ 
യ നിയമങ്ങളുടെ ബന്ധം തൃതിയം. ഇവ മൂന്നം ശരി 
യറയി ഇണങ്ങിപരിലസിക്കുന്ന ഒരു കാവ്യ്യസമു ച്ചാ 
യം അതിന്െറ ധര്മ്മങ്ങ0ം നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിനു സ 
മര്ത്ഥവും തന്മൂലം സര്വ്വജനസമാരാങ്ധ്യവും ആയി 
ത്തിരുന്ന. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു അപൂര്ണ്ണുതഭയ വി 
കലതയോ തട്ടന്നവെങ്കില് താദ്ടശമായ സാഹിത്യം 
കൊണ്ടു അത്രയ്യ, പ്രയോജനം ചതങ്ങും. ഇവിടെ സ്ത്രി 
ച) അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ0ം മുന്നം പൂര്ണ്ണമായി യോ 
ജിച്ച സംസ് കൃതസാഹിത്യത്തില് സമല്ലസിക്കുന്നു. 
അതിന്െറ ഈ മേന്മ അന്്യദേശക്കാരുടെ കാവ്യ സ 
മുദായത്തില് കണ്ടു കിട്ടാവുന്നതല്ല. 

മുന്പറഞ്ഞവയില് ആത്മതത്വം പ്രധാനമെന്നു 
സ്ൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അതിന്െറ ചൈതയന്മൃത്തിനുഹാ 
നി ഏല്ക്കാത്തവിധം നിര്ബന്ധിക്കുന്ന വെങ്കില് മാ 
ത്രമേ മററുമ്മവ ഫലപ്രദങ്ങളാകകയുള്ള. ഭാരതിയാ 
ചാര്യന്മാര് അതിന്െറ ഈ മാഹാത്മ്യത്തെ വേണ്ടവി 

'ധം അറിഞ്ഞു ആദഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് . അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും 

കാവ്യങ്ങളിലും എന്നവേണ്ട ജീവിതത്തോട് ബന്ധമു 
തൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മതത്വബന്ധത്തിനു ജീ 
വസഭൂശമായ സ്ഥാനം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു 
അവരുടെ ഏതു ഗ്രന്ഥം പര്ശരോധിച്ചാലയം ഈ വസ്തു 
ത കരതലമേലകം പോലെ നിഷ് പ്രയാസം കാണു 
വാന് കഴിയും. 

ഭൌതിക ഭവ്യയങ്ങളും തജ്ജനിതങ്ങളായ സുഖങ്ങ 
മും തടില്ബുല്ബ്ഭാദികംപോലെ ക്ഷണഭംഗുരങ്ങ 
ളെന്നം; നിത്ചാനദ്ദപ്രദമായതു അത്മശശ്രേയസ്സ്റ., ഒന്ന 
മാത്രമെന്നും പൌരസ്തൂ ന്മാരായ തത്വജു് ഞാനികഠം 
അചങഞ്ചെലമായവിധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ തത്വം 

അവരുടെ സര്വ്ലപശാ 
ങ്ങളുടെയുംവിശേ ഷിച്ചു 
അദ്വൈതമതത്തിന്െഠ 
യും മൂലമൂലമായി സ്ഥി 
തിചെയ്യൂന്നു. ലോകജീ 
വിതം ശോകമയവും ഹൃ 
സ്വതരവുംഎന്ന സി 
ഒ്ധാന്തം അജു ഞുന്മാരും 
ചാര്വ്ാകന്മാരും സമ്മ 
തിക്കാത്തതും സര്വ്പശ 
ക്തിയോടുംക്രടി ഏതി 
ക്കന്നതുമാകന്നു. എങ്കി 
ലും ഈ വസ്തുത അന്യ 
ഥാ ഭവിക്കുന്നതല്ല. ഏ 
തദവിപരീതമായി ഉ 
ണ്ടായിരിക്കുന്നുവയും ഉ 
ണ്ടാകാവുന്ന വയും ആയ 
 വാദപടലങ്ങളെ സര്വ്ല 
വും അടിച്ചുടചുതകത്തു 
പടലങ്ങഠംപ്രായമാക്കി 

പ ല്പിച്ചിട്ടാണു ശ്രിശങ്കരപ്രമുഖന്മാരായജഗദ് ഗുരുക്ക 
ന്മാര് അദ്വൈതമാഹാത്മ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനംലെയ്കിരി 
ക്കുന്നതു. പ്രപഞ്ചവും തഭ്ധര്മ്മവും സ്ഥിരവുംസുഖകര 
വും എന്നുവന്നാല് ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകമായ വേദാന്ത 
ശാസ്ത്രൂത്തിന്െറ ഉല്പ്പുത്തിയും സ്ഥിതിയും അനാവ 
ശ്യമെന്നുവന്നുക്രടം. അത്രതന്നെയോ? അനന്തകോടി 

! മനുഷ്യ്യരാശികരം എന്നെന്നേക്കും അധ:പതിച്ചു നര്യ 
കദു:ഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വരും. യഥാര്ത്ഥമായ 
തത്വചിന്തറപ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ പുരോഗതി സ്തൃംഭി 
ക്കും. അങ്ങിനെയുമമ ദുരവസ്ഥകരം സംഭവിക്കാതെയി 
രിക്കുവാന്വേണ്ടിയാണു് ആചാര്യന്മാര് നിരാത്മവാ 
ദികളുടെ മതങ്ങളെ നിര്മ്മൃലങ്ങളും യുക്തിരഹിത 
ങ്ങളും എന്ന സ്ഥാപി ച്ചിരിക്കുന്നു”. 

ഒരു തത്വജ് ഞാനിയടെയും ലേഖകനെറയുംനി 
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ല ദം0ം ൧൭ വയ്യ ത്യാസ മുണ്ടു്. ബഹിര് ശൃതങ്ങളായ ധര് 

മ്മ ളില് വ്യ്ാമോഫിക്കാതെ, ചിത്താചക്ഷംസ്സിനെ 
വസ്യക്കമൂടെ അത്തര്ഭാഗത്ങളിവേക്കു നയിച്ചു സത്ച്യമാ 
യ യാതൊന്നേോ അതിനെ അറിയുന്നവനാണു ജ ഞാ 

നി. അജ ഞതനിമിത്തം സ്ൂദഷ് മതത്വം ഗ്രഹിക്കാ 

തെ തല്ക്കാലം മനായ്ത്രില് തോന്നുന്നതു അനുസരിച്ച 

അഭിപ്പായപ്പെട കയും പ്രവത്തിക്കുകയും ചെയ്തുന്നവ 

നാനു പ്രാപഞ്ചികന്. ഇവരുടെ ചിന്താസരണികറം 

പരസപരം വിരുദ്ധത്ഭദ്ായിരി മാം ഒരു ലാദ്പി 

കന് അവന്െറ അനുഭവത്തെ ആസ് പദമാക്കി ഇന്ന 
തു സുഖമെന്നും ഇന്നതു ഒ,:ഖമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന 

' കാര്യം ജ് ഞാനി നേരെന്നു സമ്മതിക്കയില്ല. എ 

ന്നാല് സുഖദ, :ഖാദികളെപ്പുററിയുമ്മ തത്വദശികളു 

ടെ മതങ്ങളെ. പ്രാപഞ്ചികന്മാര് വകവച്ചുകൊട്ടക്കു മം 

തന്നെ വേണം. അവര് അവയെ ആദരിദ്ഭവാന് കട 

പ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മ 3ശരികളായ ആചാര്യന്മാരെ ധി 
ക്കരിച്ചു പ്രവ ത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങാംക്കു ശ്രേയസ്സ് രു 

കാലത്തും കൈവരുന്നതല്ല. ക 

ലാകികന്മാര് എതൃഴ്യൊൊക്കെ വിദഗ് ദ്ധദ്മാരും 

പണ” ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ആയാലും അനാ 

ത്മദ്രികളായി വത്തിക്കുന്ന 1ടത്തോളംകാലം അവര് 
ബാലന്മാരുടെ നില യില് മാത്രമേ ഗണിക്കപ്പെടകയു 
മള. ഈ നിലയില് അജ് ഞതയുടെയും തത്സത്താനങ്ങ 
ളായ ഭ് റമപ്രമാദവ്യാമോഹാദിദോഷങ്ങളുടെയും പി 

ടിയില്നിന്ന അവരുടെ ഗ്യദയത്തിനു മോചനം 

കിട്ടുക തീരെ അസാഭ്ല്യം. അവരില് കണ്ടുവരുന്ന 

കാമക്രോധാഭിവികാരങ്ങളും അ സ്ഥിരങ്ങളായ അഭി 
പ്രായങ്ങളും തെററിദ്ധാരണകളും രുചിഭേദങ്ങളും അ 
വരുടെ ആത്മജ് ഞാനശുന്യതയെ വെള്ിപ്പെടത്തുന്നു. 

ഇന്നത്തെ സുഖം നാളെ ദം:ഖം. നാളത്തെ ശോഷം 

മഠറന്നാഠം സുഖം. ഇന്ന ജീവിതം പരമാനന്ദമായി 
കരുതുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്, ലഘം,വായ ഒരു അനിഷ്ട 
സംഭവത്താല് നാളെ “വല്ലവിധത്തിചും മരിച്ചാല് 
മതി" എന്നു വിചാരിച്ചു അതിനു ഒരുമ്പെടുന്നു. ഇത 
തേ ലോകസ്വഭാവം. മുന്പു ഒരുവന് സുഖമായി വി 

ചാരി ല്വതു വാസ്തവത്തില് അപ്രകാരമെങ്കില് പി 
ന്നീട്ട് അതിനു മാററംവരുന്നാതല്ല. സത്വം എന്നംസ 
ത്്യമാ യിത്തന്നെ യിരിക്കും. ഒരിക്കലും കളവാകുകയി 
ല്ല. അവിദ്യാബന്ധംകൊണ്ടു മനസ്സില് തോന്നുന്നു 
ഭ്രമാദിവികാരങ്ങഠംകൊണ്ടാണു മനുഷാക്കു സത്ച്യാ 
സത്ച്യങ്ങളില് വിപരീതബ്ുഭ്ധിയുണ്ടാകുന്നതു”. അഭി 
പ്രായഞ്ങാം മാറി മാറി വരുന്നതിനു ഇതത്രേ കാര 
ണം. ഈ നിലയില് ചലൌകികന്മാരുടെ അഭിപ്രായ 
ങ്ങളെ പ്രമാണത്വേന ഗ്രഹിക്കുന്നതു അയയക്തമെന്നു 
സിദ്ധിക്കുന്ന. 

മനുഷ്യരുടെ അടിപ്പായങ്ങഠംക്കു ലോകപരിച 
യം അടിസ്ഥാനം എന്നു പറയണം. അവ അനുഭവം 

കൊണ്ടു നേരെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയും അപ്രകാ 

രം വിശവസ്ധില്പുവരുന്നുവയും ആകുന്നു. ഈ സ്ഥിതി 

ക്കു അവരോടു അവരുടെ സിദ്ധാന്തത്ങര്ം അബദ്ധങ്ങ 

ളാണെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതായാല്, ഉപദേഷ് ടാവു 

എത്രയ്യ, കെൌങ്കമനായാലും അയാളുടെ മതം ജനങ്ങറം 

ക്കു അഹിതമായിട്ടേ തോന്നുകയുമ്ള. ഗൃഹപൃത്രമിത്രാ 
ദികരം ശോകമൂലങ്ങളെന്നും ദ, ഷ് ക്കരങ്ങളും അസുഖ 

പ്രദങ്ങമും ആയ തപോയോഗോപവാസാദികരം ആദ 
രണീയങ്ങമെന്നും വാകികസംഘത്തില് ചെന്നു ഉപ 
ദേശിക്കുന്ന തത്വ ജ് ഞാനി ബകംസമാജത്തിലകപ്പെട്ട 
മരാകൂരാജുനെപ്പോലെ അപഹാസ്ചനായിത്തിരുന്ന. ഇ 
ക്കാരവത്തില് പ്രാപഞ്ചികന്മാർ അപരാധികളല്ല. 
സ്വാനുഭവവിതദ്ധങ്ങളായ സിക്ധാത്തങ്ങളെ, തെ 
ററായാലും ശരിയായാലും, മാറവുക എന്നുതു് 
പണ് ഡിതന്മാക്ക ക്രടി സുകരമല്ല. പിന്നെ പ്രാകൃത 
ന്മാരുടെ കഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലെര. 

ഈര്ദ്ധബാഷഫ്ര്വ്വിരൌമ്യേഷ 
നു കൃശ്ചന ശുണോതിമാം 
വൃഥഗാത്മ പൃഥക് ദേഹോ 
എന്നു വാഷ്്യത്തില് ആചായ്യുന് ല്ലയോതില്പിച്ചി 

രിക്കുന്ന ഭഗ് നാശയത്വം ഞ് ജാനോപദേശത്തിനുശ്ര 
മിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാക്ക പൊതുവെ അനുഭവ 
സിദ്ധമാകന്ന 

ജീവിതത്തില് ഒരു ദശയിലെങ്കിച്യം ദ,:ഖം അ 
നുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവന് കാണുകയില്ല. “കാലക 
ര്മ്മഗുണാധിന"ന്മാരായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തോ 
ംകാലം മനുഷ്യക്കെന്നല്ല, ജീവികഠംക്കു സകലം ഒം: 
ഖം തുടരെത്തുടരെ സംഭവിച്വുകൊണ്ടിരിക്കും. അനി 
ഷ് ടപ്രാല്ല്ി , ഇഷ് ടവിയോഗം എന്നിവ സര്വസാ 
ധാരണങ്ങളാന്ന് . ആയയഷ് കാലത്തിന്െറ ദൈര്, 
ഘം അനുസരിച്ചു ഒരുവനു ശോകപരമ്പരകളുമായി 
പരിചയം ക്രടന്നു. സങ്കടം നേരിടമ്പോം അതിന്െറ 
കരുത്തിനു തക്കവണ്ണം ജനത്ങറംക്കു ജീവിതത്തോട 
വൈരസ്വം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ മന:സ്ഥിതിക്കു ഉറപ്പും 

വെടിപ്പും സംഭവിക്കുന്നതായാല് അതു വൈരാഗ്യ 
ത്തിന്െറ ഉല്പ്പുത്തിക്കു ഹേതുവാകും. പ്രിയബന്ധു 
വിന്െറ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോറം, ശവശരീരം സം 
സ് കരിച്ചുകഴിയുന്നുതുവരെയെങ്കിലും മനുഷ്യൃയക്ക ജി 
വിതത്തിന്െറ ലഘ,തയേയും അസ്ഥിരതയേയും ക 
റിച്ചു ബോധവും വിരക്തിജും ജനിക്കാഠുണ്ടു്. ഈ 
ശ് മശാനവൈരാഗ്യം മൂഡഥന്മാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒ 
ന്നത്രെ. ആ സദ്ദര്ഭത്തില്, അവര് അതുവരെ സാ 
ഹംകാരം അധിക്ഷേപിച്ചു തമ്മിയിരുന്ന ഞ് ജാനിയയ 
ടെ മതങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന. ഇങ്ങനെ അംകരിയ്കുന്നു 

വൈരാഗ്യൃത്തെ വളര്ത്തി നിലനിര്ത്തണമെന്നു മാ 
ത്രമേ ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചി 
കന്മാര് ശ് മശനേളുമിയില്വച്ചു, അല്പ്പൂഭനരം ബോ 
ധത്തെയും വിരക്തിയേയും കൈക്കൊള്ളും. അവിടം 
വിട്ടുമാറിയാല് പഴയപോലെ അവര് അഹങ്കാരിക 
മും അനാത്മവാദികളും ആകും. ഈ ദുരവസ്ഥ മാറു 
കയാണു ആവശ്യം. അതിനു വൈരാഗ്യം സംഭവിക്കു 
ണം. അതു തത്വഞ് ജാനത്തില്നിന്ന കൈവരുന്ന. 

ദ:ഖത്തിന്െറ രൂപം എന്തുതന്നെയായാലും ആ 
നിഷ് ടവും വര്ജ്ജ്യവും എന്നതിനു സംശയമില്ല. നി 
ഭാനന് ധനവും അപൃത്രന് പുത്രനും അവിദല്ലന് വി 
ലയും ലഭിച്ചാല് സുഖം കിട്ടിയതായി വിചാരിച്ച 
സന്തോഷിക്കുന്നു. ധനം കിട്ടിയാല് നിര്ദ്ധനത്വം 
നീങ്ങും. അതു ശരിതന്നെ. എന്നാല് അതുകൊണ്ടു 
ശോകം വിടമാറുകയില്ല. ഒന്നിന്െറ സ്ഥാനത്തു മ 
റെറാരു സങ്കടം വന്നചേരുന്ന എന്നമാത്രം വൃത്ച്യാ 
സം. 
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വ്വികാരവും 
(എ൯. ലഭിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം) 

ജി ്് 
ജീവിതം വിരിയുന്തു തീധ്മാം വികാരോഗ്ര- 
ഭാവനാംകരത്ത ന്െറ ചൂടില്നിന്നനുവേലം 
ജീവിതം വിടരുന്തൂ തീക്ഷ് ണമാം വികാരത്തില് 
താവിടും തേജസ്സിനെ തീപ്പ്യൊരിത്തിരകളില്. 
ജീവിതം-ചലിക്കുന്നു-ചലിപ്പികകന്നു-പ്രാണ- 
പാവകന് ജ്വലിക്കുന്ന പാവന വികാരത്തില്. 

അമ്പിളിക്കല വാനില് പൊത്തവേ സമുഭ്ത്തി- 
ന്നുന്തരംഗത്തില് പൊങ്ങും പ്രക്ഷംബ'ധ കല്ല്യോലം 

പോല്. 
നതൃതനാശയമൊന്ന കാണവേ കവേ! നിന്െറ 
ചേതനു വികാരോഗ്ര നത്തനംചെയ്തുഭലെന്തേ? 

വേലയഷേക്കാലത്തിന്െറ ലീലയായല ച്യിലിന് - 
ചാലില് വിട്ടൊഴിയുമീ നിര്ട്ടയനിയമത്തില് 
മാലിചും തുടിക്കുന്ന ചിത്തമൊന്നേകഠയനുഴല് 
പ്യാടിലും തുഴയുന്നു കൈക്കരുത്തേകാന് മുറ൮൦. 
ഈ വികാരത്തിന് തീവ്രവൈല്ലുത പ്രവാഹത്താല് 
ജീവിതയന്ത്രത്തിന്ന സാധ്യമായ വരുന്നെങ്കില്! 

(ചിന്തയെയുണത്തുന്ത്യവികാരം വികാരരത്തേ 
ചിന്തയയമീമട്ടെന്നുമുലകം തിരിയുമ്വോരം 
ഹ് റുദയം മസ്ണ്തിഷ് കത്തിന്താഴെയെന്നോതീ 

ട്ടതില് 

ചലനംനിരോധിക്കിലെന്തുതാനാഭമാ ഫലം.) 

ലോഭ:ക്രോധശ്ചദംഭശ ച മദോമത്സരഭവച 

വര്ഭ്ധതേവിത്ത സമയ്വ്യാപ' ത്യാ കഥംതച്ചിത്ത ശോധനം 
അലാഭാദവിഗുണംദം:ഖം വിത്തസ്യവ്യസംഭവേ 
തതോപിത്രിഗുണംദം:ഖംദംര്ല്യയേവിദ,ഷാമപി 
“നിത്ച്യാഹിതേനവിത്തേനഭയചിത്താനുപായിനാ 
ചിത്തസ്വാസല്യംകതോ ജന്തര് ഗൃഹസ്ഥേനാ ഹിനാ 

യമാ 
എന്ന കവിവാക്യം ലോകത്തില് എവിടെയും 

കണ്ടുവരുന്ന അനുഭവത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന. ഭവന 
ത്തില് ഉഗ്രമായ ഒരു സര്പ്പം അകപ്പെട്ടാല് അതില് 
പാക്കുന്നവക്കു സംഭവിക്കുന്ന ഭയസംഭ”റമങ്ങാം ധന 
വാനു എന്നും മനസ്സില് ഉണ്ടാകുന്ന എന അഭിപ്രാ 
യം ലോകഞ്ഞ് ജന്മാർ തീര്ല്വയായും സമ്മതിക്കും. 
ലോഭക്രോധാദിദോഷങ്ങറം മനസ്സില് വഭ്ഠിക്കും. ധ 
നം വേണ്ട കാര്യത്ങറംക്കുപോലും ചിലവു ചെയ്യുന്ന 
തു സങ്കടം. ചോരന്മാര്, ബന്ധുക്കഠം, യാചകന്മാര് മു 
തലായവരില്നിന്നും ധനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു ബു 
്ധിമുട്ട് . ഈ ദ,:ഖങ്ങളൊക്കെ ഡനവാനു എന്നം പരി 

ചിതങ്ങളാണ് . അപുത്രനായവന് പുൃത്രനുണ്ടാകമ്പോ 
ഉം ആനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നീടു കുട്ടിയെ രോഗാദിബാധ 

ക്രടാതെ വളര്ത്താനായി ബുദ്ധിമുട്ട് . “പുത്രാ 
ദപിധനഭാജാം ഭീതി:7എന്നുതു ഏത്രയോ യ 
ഥാര്ത്ഥമാകുന്ന! പിതാക്കന്മാര് ക്ളേശിച്ചു സമ്പാ 
ഭിച്ച ധനത്തെ, യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ ദ,൪ 
“വൃത്തികളില് ഏര്പ്പെട്ടു നശിപ്പിക്കുന്ന പുത്രന്മാര്ധാ 

'രാളമുണ്ടു് . അവിദ്ലയന് പഠിച്ചു വിദധാനായാല് പി 

ന്നെ ഉട്ലോഗത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു. ഉല്ല്യോഗസ്ഥനായാ 

ല് ശമ്പളം ക്ൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതിനു ബു്ധിമുട്ടുന്നു. ധനം പു 
ത്രന് വിദ്യ എന്നിതെറക്കെ ലോകടഷ്ട്യാ വില 
യൃത്തതും വേണ്ടതും തന്നെയെങ്കിലും അവയുടെ ' ലാഭം 

വേറെ ദ,:ഖത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ അതിനെന 
ശിപ്പിക്കുകയല്ലെന്നു എതാദശമായ ലോകാനുഭവ 

ത്തില് നിന്നു തെളിയ്യം. തലയില് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചു 
മട കയ്യിലേക്കു മാററിവയ്കുന്നതായാല് അല്പ്പം ത്ത. 
ശ്വാസം തല്ക്കാലം തോന്നിയേക്കാം. എങ്കില്യം അ 
തു ശരിയായ ആശ്വാസമല്ല. ആശിച്ച വ കൈവ 
രുമ്പോറം ഉണ്ടാകുന്ന സത്തോഷവും അങ്ങിനെ ഒന്നത 

ന്നെ. ധനവും സുഖാനുഭവ വിഭവങ്ങളും വര്ഭ്ധില്ലി 
ചു ശോകനിവൃത്തി വരുത്താമെന്ന വിചാരം ഇതു 
പോലെയാണ്ഞ്. സൂക്ഷ് മത്തില് സുഖദം :ഖങ്ങളും ത 
ല്ലാഭപരിത്യാഗോപായങ്ങമൂം എന്തെന്ന ജനങ്ങ0ം അ 
റിയയന്ന ല്ല. അതുകൊണ്ടു അവര് വ്യ്യാമോഹപ്രവാഹഫേ 
ത്തില് അകചപ്പെട്ടുവലയുന്നു. 

ലോകത്തില് പിപീലികാദികളായ സകല ജീ 
വികളും സുഖം കിട്ടുന്നതിനും ദം :ഖം നരശിക്കുന്നതി 
നും ആഗ്രഹിക്കുകയും തദനുസരണം പ്രവത്തിക്കുകയയം 
ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് അനുഭവപ്പെടുന്ന വിലയോ?നേരെ 
വിപരീതം! സുഖം സ്വപ് നംകാണുന്തതിനു മാത്രമ 
കഴിയയന്നുമ്ള. ദം:ഖങ്ങറം തുടരെത്തുടരെപിടിപെട്ട ജീ 
വരാശികരം ക് മേശിക്കുന്നു.ഇതില് നിന്നുഒരുതത്വം 
സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാം.അതു സുഖദം:ഖങ്ങളെ 
പ്പററിയയ്മ അവയുടെ സക്ല്പ്പുവ്യി തല് സിദ്ധിനി 
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കൊള്ളം. അതിനു ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കി 

'പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംപിശേഷാല്പ്രതി 1946. 

വാരണങ്ങര്ംക്കു കണ്ടുപിടിച്ച ഉപായങ്ങളും അടിയേ 
തെറി പ്പ്യോയി എന്നതുതന്നെ. ഭം:ഖജനകമായ വ 
ഷ്രഷതുകാലത്തും അങ്ങിനെ തന്നെയിരിക്കും. അതി 
നെറ സ്വഭാവം മാറുകയില്ല. 

നഹി, :ഖപ്രദംവസ്ത്റ സുഖംദാതുംസമര്ത്ഥതി 
കിംവിഷംപിബതോജ്ന്തോരമുതത്വം പ്രയഛതി 

എന്നതു നിഷേധിക്കുവാന് പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ 
തിനിയമമാകുന്ന. ശോകകരമായ വഡസ്മവില് നിന്നു 
സുഖം സംഭവിക്കുക എന്നതു, വിഷം പാനം ചെയ്തി 
ട്ടു അമൃതത്വം . ലഭിക്കുക എന്നതുപോലെ തീരെസാ 
ധിക്കാത്ത കാര്യമാണു്. ഭ്റാന്തികല്പ്പ്തിതങ്ങള ഭയ 
ലോക വ്യവഹാരങ്ങളില് വ്യ്യാപ് വൃതന്മാരായിക്കഴി 
ഞ്ഞു ക്രടനനവര്ക്കു യഥാര്ത്ഥമായ ശ്രേയോമാര്ശഗ്ഗം എ 
ത്തെന്നറിയ്യവാന് ക്രടികഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങി 
നെ അവര് അതു നേടുന്നതിനു സമര്ത്ഥന്മാരാകും. 

ഭൌതികത്കളായ സുഖങ്ങളും അവ നേടുന്നതി 

രു നിര്മ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അനിത്ചങ്ങളും അ 
സുഖപ്രദങ്ങളും എന്നും അവയില് തആസക്തി സംഭ 
വിക്കരുതെന്നം വിചാരം ജനിക്കുന്നതായാല് അതു 
തൂരമേണ ആത്മജു് ഞൊനത്തിനെറ ഉല്പ്പുത്തിക്കു ഹേ 
തുവായി ഭവിക്കും. ഈ വിചാരം ആക്കും എളുപ്പം ഉ 

ണ്ടാകാം. എന്നാല് അധികം പേക്കും വജകരെക്കാദ്പം 
ബുദ്ധി മുട്ടിയാലും ജനിക്കുന്നില്ല. അങ്ങിമനയൊന്നത്രേ 
അതിന്െറ നില. ബലിഷ് ഠങ്ങളെന്ന വിചാരിച്ചുവ 
ന്ന സാമ റാല്ല്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും “സ്ഥാപനങ്ങളും മ 
തങ്ങളും ക്ഷണം കൊണ്ടു ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു തക 
രുന്നതും, ലോകം സര്വംവിറപ്പിച്ചുവാണവലീരകേ 
സരികം ശോച്ച്യശോച്യന്മാരായി അധ:പതിക്കുന്നു 
തും ക്ഷാമം മഹാരോഗം മുതലായവ പിടിപെട്ട പ്ര 
തിദിവസം ലധക്ഷപലക്ഷം ജനങ്ങറം യമലോക പ്ര 
വേശം ചെയ്യുന്നതും മറവും മനുഷ്യന് കണ്ണിനു മുന് 
പില് കാണുന്ന.എങ്കില്യം അവര് കണ്ണൂതുറക്കുന്നില്ല. 

അഹത്ചയവംനിഭൃതാനി 
പ്രവി ശന്തിയമാലയം 
ശേഷാ:സ്ഥാവരമിച്തുന്തി 
കിമാശ്ചര്യമത:പരം 

എനാതാണു ലോകത്തില് കണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം. ഒ 
രുദിവസം സൂഷ്ണാസ്തുമനങ്ങറാക്കിടയില് കോടി കോ 
ട്രി ജീചികം മുതിക്കധിനന്മാരാകുന്ന. എന്നാലും 
താന് നിത്ചയനെന്ന ഏല്ലാ മനുഷ്യനും കരുതുന്ന. ഇ 
ത്തരക്കാക്ക ജ് ഞാനം കേവലം അസംഭാവ്യ്യം എന്ന് 
അഭിപ്പായപ്പെടണം. 

ജൂ ഞൊനം അല്ലെങ്കില് തത്വവിചാരം ശുചിയാ 
യ മനസ്സില് മാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുമ്ള. രാഗദ്വേ 
ഷാദിദോഷങ്ങളെ അകററുന്നതായാല് അതോടുക്രടി 
മനസ്സ നിര്മ്മലമാകം. മലിനത നിശ്ശേഷം നിങ്ങി 
യ മനസ്സ്റില് ജ് ഞൊനവും വിരക്തിയും ജനിക്കുന്ന. 
ശമം ദമപ്രസാദം സന്തോഷം നിരഹങ്കാരത നിഷ്ജ്രാ 

മത സമംര്ശനശക്ത। എന്നു തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങഠം 
ജ് താനോദയത്തിന്െറ ഫലങ്ങളാകുന്ന. നിത്ചാനി 
ത്ൃവസ്മൂ വിചാരശക്തി എല്ലാത്തിനും മൂലംഎന്ന പ 
റയണം. അതുണ്ടായാല് മറമു മവ തനിയേ സംഭവിച്ചു 

വയ്യക 

യാണു് അത്ച്യാവശ്യം. ഈ ഹ്ൃദയത്ുുചികരണംതന്നെ 
ആത്മസത്ൃഷ്ണി. 

ആത്മഥുഭ്ധി നേടുകയെന്നുതു് എളുപ്പും പറയാം. 
എന്നാല് അതിനു കുറെ അധികം ബ്ുഭ്ധിമുട്ട് അനുഭ 
വിക്കേണ്ടതുണ്ടു് . ചന്ദനമരത്തില് കാളുസര്പ്പുത്ങഥം 
എന്നുപോലെ മനുഷ്യമനസ്സില് ചുററില്പിണതഞ്ഞു വേ 
ദനപ്പെടത്തുവരന് പാടില്ലാത്തവിധം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ക 
ടികൊടമ്ളന്നവയാണു മുന്പറഞ്ഞ രാഗാദിദോഷ 
ദം. തപോയേഃഗാദി സിദ്ധിനേദി ആത്മസാക്ഷാല് 
ക്കാരം കൈവന്നിട്ടുള്ള വക്ക മരത്രമെ ഭവയെ നശി 
പ്ലരിക്കുന്നതിനു സാധിക്കുകയുള്ളു. ലാകികമായ സാ 
മര്ത്്യം കൊണ്ടു്” അക്കാര്യത്തില് പ്രയോജനം ച 
രുങ്ങും. പുരാണേതിഹാസാദി സാഹിത്യങ്ങളില് കീ 
ത്തിതന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹര്ഷികഠം ഈ വിധം ആ 
ത്മവിജയംലഭിച്ചിരിക്കുന്നവരാകന്നു. അവരുടെ സ്ഥി 
തി സാധാരണ ജനങ്ങാകക്കെ് ആശിക്കാവുന്നതല്ല. 

ആത്മസംസ് കൃതി തത്വ ജ് ഞെനേത്തിന്െറ മൂല 
മെന്ന സമൂചചപ്പിക്കപ്ലെ്വല്ലെര. അതു സിദ്ധിക്കുന്നു 
തിനു” അനേകം മാര്ഗ്ഗ്ങ0ം കല്പ്പ്ിതങ്ങളായിട്ടു 
ണ്ട്. അവയില് മുഖ്യമായ ഒന്നാണു സാഹിത്ച്യസേവ. 
നം. ഏതു സാഹിത്വത്തിന്െറയും പഠനം കൊണ്ടു” 
ഈ ഗുണം കൈവരുന്നതല്ല. ആത്മതത്വപ്രതിപാദന 
ത്തിനു പ്രാധാനം കൊടുത്തു തദനുസരണം നിര്മ്മി: 
തമായിരിക്കുന്ന കാവ്കലയെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. 
അല്ലെങ്കില് ശ്രമം വിഫലമായിത്തീരും. സംസ് കൃ 
തസാഹിത്ച്യം ആത്മതത്വ പ്രധാനമായ ഒന്നെന്ന് ഇയ 
ലേഖനത്തിരമെറ ആരംഭത്തില് പറഞ്ഞിട്ടണ്ടു. ത്ത 
ത്മസംസ് കൃതിയെന്തെന്നം അതിനു ജീവിതത്തില് 
എത്രയ്യ പ്രാധാമ്മ്യമുണ്ടെന്നും അതു എങ്ങനെ നേടി 
ധര്മ്മുങ്ങറം നിര്വഹിച്ച ജന്മം സഫലമാക്കാമെന്നും 
ഭാരതീയരുടെ സഹിത്ചത്തില് നിന്മ് ആക്കം രസക 
രവും വിശദവുമായി ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയും. 

പുരാതനാചായ്യ്ുന്മാര് രത; 
കുറെയേറെ അല്ല പരിപൂര്ബ്ണൂമായിത്തന്നെ ചിന്ത 
ച്ചിരിക്കുന്നവരാകുന്നു. അവര് കേവലം ചിത്തകന്മാര് 
ആയിരുന്നില്ല. തപോയേദഗാദിവ്വൃത്തികരം കൌ 
ണ്ട് നിം ക്രടി അവക്കു കഴിഞ്ഞി 
ഞ്ജ . സിദ്ധന്മാരായ അവര് സുദീര്ഘകാലം പ്പെ 
രിക്കുന്ന തത്വചിന്തനത്തിന്െറ സമഗ്രവയം പരിപ. 
ക്വവും ആയ രൂപം അവരുടെ ശാസ്തൂഞ്ങളിലും സാ 

ഹിത്ൃത്തിലും തെളിഞ്ഞുകാണാം. ” അര്വ്താചീനങ്ങ 
ളായ പ്രബന്ധക്ങളിലും തആആത്മതത്വത്ഭറംക്കു മുഖ്യ്ൃതയു 

ണ്ടെന്നു തെളിയും. ആത്മജിജ് ഞാസയോടുക്രടിയവക്കു 
സം സ് കൃതസാഹിത്ചപാനംപോലെ പ്രഭയോജനമായ 
ഒന്നുവേദറേയില്ല. ഈ മേന്മസംസ് കൃതത്തിനു ജന്മസി 
ദ്ധമാകുന്ന. 

ഉപനിഷത്തുകം ബഹ്മനൂത്രാദിഗ്രന്ഥങ്ങറം അ 
വയുടെ വ്യ്യാഖ്യാനങ്ങറം ഭാഷ്ച്യങ്ങ0ം നിരൂപണങ്ങം 
എന്നിവ സാസ് കൃതത്തിലെ ആത്മിയസാഹിത്ചത്തി 
ന്െറ മകടസ്ഥാനത്തു പരിശോഭിക ന്നാവയാകുന്നു.. 
പില്ല്യാലത്തു് ആത്മജ് ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
നിര്മ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥസമുല്വയത്തിനു് അ 
വയാണു പരമമായ ആശ്രയം. ഈവക ശാസ്ത്ൂങ്ങ0ം 
അധികം ഗംഭീരങ്ങളാകുകയാല് സാധാരണ്ക്കാക്ക് 
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അവ പഠിച്ചു കാര്യംഗ്രഹിക്കുന്നതിന കേ ശമുണ്ടു . 
ഭാല്പ്പുബുഭ്ധികളും ക് ളേശവിമുഖന്മാതം ആയ ജന 
ങ്ങളെ സംബന്ധില്പിടത്തോമവംം ഭവ അധികാംശ 
ത്തിലും നിഷ'പ്രഷോജനം എന്ന പറയണം. അവര് 
ക്ഷ ഹിതവംം രസകരവുംസാഹിത്ചമാണെന്ന അനുഭ 
വം കൊണ്ടു വെളിപ്പെടന്നു. പുരാണം ഇതിഹാസം ഉ. 

പപുരാണം മഹാകാവ്യം ലഘ, കാവ്യം മുതലായവ 
അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു നിര്മ്മി ക്കപ്പെട്ട രിക്കുന്നവയറ 
ണ്ട്. 

പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും സര്വതത്ചപ്ര 
തിപാദകങ്ങം എന്നതു സിദ്ധ ംതന്നെ. എങ്കിലും അ 
വയയടെ പരമമായ അടിസ്ഥാനം തഅത്മതത്വം എന്നു 

ഗ്രഹിക്കുവാന് പ്രയാസമില്ല. ഭംവിയില് കിത്തിത 
ന്മാരായ അസംഖ്യം ദേവന്മാര്, സ്മക്ഷ് മത്തില് ഒരേ 
ഒരു ഈശ്വരന് എന്നം, ആ ഈശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും 
ഒന്നതനെ എന്നം വാഷയനക്കാക്ക ബോധം നിപ്പിക്ക 
ത്തക്ക വിധമാണു പുരാണങ്ങം രചിക്കപ്പെട്ട രക്കു 
ന്നതു്. പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ നിസ്സാരത ആയുസ്സിനെ 
ലഘം ത്വംശാന്തി ജ് ഞാനവൈരാഗ്യ ങ്ങളുടെ ശ്രേ 
കഷ തം, ഈശവരന്െറ മാഹാത്മ്യം മുതലായവയെ 
ററിയയള്ള ഉപദേശത്തിനു” അവയില് എ.വിടെയും ൭ 
ത മുന്കൈ കാണുവാന് കഴിയം. ഭക്തിമാര്ഗ്ഗു 
ത്തില് ക്രടി മനുഷ്യരെ ഈശ്വരനോട്ട് അടുല്പിക്കു 
ന്നതിനും, അവക്കു ശരിയായ അത്മബോധം 2നി 
പ്രിക്കന്നതിനും പുരാണേത്ഹാസാട സാഹിത, ങ്ങ 
ളുടെ കത്താക്കന്മാര് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിശ്രമം അ 
ബ്ല്യാഭശവും അപരിമ 'തവും എന്ന സമ്മതിക്കണം. 
ലോകത്തില് ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവി 
കടന്നെവക്കം ആ പൂര്വ്വസാഹിത് ൦ അത്യന്തം ഹിത... 
“കരമായിരിക്കും. ജനത്ങഠംക്ക് പതു വിധം ജ് ഞാന 
വംം താവയ്യടെ പരിശീലനംകെ ഒ്ടു സമ്പാട് ക്കാം. 

പൌരാണിക “സാഹിത്യം ത്മബോധപ്രധ-ന 
മെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. ഭാരതം ഭാഗവതം മൃത്ലായ 

മഫാപ്രബന്ധകങ്ങളില് നിന്ന് ഈ ൨ സ്ത്ൂത തെയ്യം. 
പൂര്വ്ലാചാരയ ന്മാര് അവരുടെ ഗ്രന്ധഞ-ജ ല് ഈ അ 
ഭ പ്രായം സമര്ത്ഥിച്ചിട്ടണ്ട് . “*മാഭറരതേപി ശാ 

രൂപം കാവ്യൃഛായാനപയ നിവൃഷ ണിപാണ് ഡ 
വ്വരസാവസാനവൈമനസ്ച്യദായിനംസമാച്കി മപ 
അിബഭ്ധ് തതാ മഹാമനിനാ വൈരാഗ്യ ജനനതാല് 
പ്പര്യം പ്രാധാന്ല്യേന സ്വപ്രബന്ധസ്വദര്ശയതാമോ 
ക്ഷലകം ണ:പുരുഷാര്ത്ഥ: ശാന്തോസേശ്ച മുഖ്യതയാ 
വിവക്ഷാവിഷയത്തവേന സുചിത:. ഫതെല്പാംശേന 
വിപ് ൮ൃതമേവാരെമ്ല്യര്വ്യ്യാഖ്യവിധായിഭി: സ്വയ 
മേവ ചൈത, ദ് ഗിര്ണ്ണം തേനോടാര്ണ്ണൂമഫാമോഫ 
മഗ് നമ ജജിഹിപച്-താലോകമതിവിമലജ് ഞാനാലോ 
കദായിനാലോകനാലേന - 

യഥായഥാവിപര്യേതി 
ലോകതന്ത്രമസാരവല് 
തഥാതഥാവിരാശോത്ര 
ജായതേനാത്ര സംശയ: 

ഇത്യാദി ബഹുശ:കഥയതാ."” (ഉദ്യേ--4) എ 
ന്നു ധ്വന്യാലോകത്തില് പറയുന്നതു നോക്കുക. മഹാ 
പ്രഭാവശാലികളാ യി തു ന്ന പാണ്ഡവന്മാ 
രുടേയ്യം യാദവന്മാരുടേയും ശോച്ച, മായഅന്ത്യകഥയെ 

പാരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല് പ്രതി 
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പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടു ഭാരതം അവസാനിക്കുന്ന. അ 
തില്നിന്ന വായനക്കാക്കു വൈരാഗ്യം ജനിപ്പിക്കുക 
യത്രേ മഹര്ഷിയുടെ മുഖ്ലയോട്ദേശം എന്ന ഗ്രഹ ക്കാം. 
മോക്ഷത്തിനും ശാന്തിക്കും തന്നെ ഗ്രന്ഥത്തില് പ്ര 
ധാമ്പ്യം എന്നം സിദ്ധിക്കും.മവാമോസാഗരത്ത ല് 
അട് മുതല് മുടിവരെ മങ്ങിക്കിടക്കന്ന ലോക 
ത്തെ വിമലങ്ഞാനനേത്രപ്രദാനം കൊണ്ടു അയുഗ്രഹി 

ച്ച് ഉഭ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മഹര്ഷി ഭാരതം നിര് 
മ്മിച്ചു എന്നു വന്നുക്രടന്ന. ലോകതന്ത്രങ്ങളു ല് നി 
്ണ്രാരതാബംഭദ്ധി സംഭവിക്കുംതോറും മ്നുഷ്യ്യക്കു മന 
ബ്ണ്രില് വൈരാഗ്യം മുള ലുവളന്രതുടങ്ങും. അപ്പോം 
സമ്പത്തും സത്ച്യവും നിത്യവും ആനന്ദരൂപവ്യം ആയ 
വല്ല വസ്തുവും ഉണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിനു ഒരു 
ബ്പെടുന്ന. ആ അന്വേഷണം മരത്മാവിനെച്പുററിയു 

മു ജു് ഞാനത്തില് അവസാനിക്കുന്ന. അതിനെക്കു 
റിച്ചു അറിവണ്ടായാല് പിന്നെ ഭാതനുഭവിക്കുവാനാ 
യി ശ്രമം. അതു പഠിക്കുമ്വോരം പൂര്ണ്ണമായ സംയ 
ഖ്ല്ിക്കും അനന്മാനുഭൂതിക്കും മനുഷ്യര് പാത്രമാകുന്ന. 
ഈ അത്മുന്നതവും അനശ്വരവും ആയ നിലയില് അ 
വരെ എത്തിക്കുന്നതിനു സര്വഥാ സമര്ത്ഥമായ മ 
ഫാഗ്രസ്ഥമാണ ഭാരതം. ഭക്തിപ്രധാനമെന്ന തോന്നു 
ന ഭാരതത്തിനന്െറ ഉത്ളിലെ കഴമ്പും 2; ഞാനവൈ 
രാഗ്യയശാന്ത്യാദ്യാത്മഗുണങ്ങഠം തന്നെയെന്നതിനു സം 
ശയമില്ല. രാമറയണവും ശാന്തിപ്രധാനമായ പ്രബ 
ന്ധമെന്ന ആചലായ്യ്യന്മാര് അഭിപ്രായല്ലെടന്ന. ലോക 
ത്തിലെ മഫാഗംഭീരങ്ങളായശാസ്്ര സാഹിത്യങ്ങളില് 
ഏററവും മുഖ്യമായ ഒന്നത്രേ ജ് ഞാനവാസിഷ് ഠ൦. 
ആത്മജു് ഞാനതേജസ്സ അതിന്െറ സവസിരകളിലും 
പ്രകാശിക്കുന്നതായ | സഫ ടയന്മാക്ട അനുഭവപ്പെടം: 
ഒരു തവണയെങ്കിലും ഏതാടശമഹാഗ്രന്ഥങ്ങഠം വാ 
യിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്െഠ ഹ് റദയം വൈരാഗ്ധ്യാഭിമുഖ 
വും ജ് ഞാനപ്രകാശ സുരഭിലവുംതആകാതെയിരിക്ക യി 

[7] ല്ല. അത്രയ്യ, മാഹാത്മ്യം അവയ്ക്ു സിദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടു് . 
സംസ് കൃതത്തില് മഹാഗ്രന്ഥങ്ങം എന്നപോ 
വൈരാശ്യതത്വപ്രത പാദകങ്ങളായ ലഘം, 

കൃതികളും അനേകം രചിക്കപ്പെടിരിക്കുന്ന. വലിയ 
ഗ്രന്ഥങ്ങം വായിക്കുന്നതിനു അധികം ക്ലേശം അനുഭ 
വിക്കണം. സാരാംശം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വ്യ്യാഖ്യയാനു 
ങ്ദളടെ സാഹായം വേണം. ഇരുജനോപദേശ വ്യംആ 

വശ്യം. അതൊക്കെ സാധിച്ചാലും അവയുടെ രഹസ്യ 
തത്വങ്ങം മുഴുവനും മനസ്സിലായി എന്ന വരികയി 
ലം എന്നാല് ഇതല്ല ലഘ,കൃതികളടെ നില. അവ 
ആക്കും എളുപ്പം വായിക്കാം. വലിയ ക്ശേശംക്രടാതെ 
ഒരുവിധം സാരതത്വങ്ങം ഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യാം. സ 
ഹ് റുദയന്മാരെ അവ പ്രത്യേകം രസി പ്പിക്കുന്നവയു 
മാണു. ആത്മശാസ്ത്രത്തിന്െറ നിഗ്രഡ്ഥത്ങളായ മര് 
മ്മങ്ങളെ അവയില്നിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയ്യം. 
സാധാരണക്കാക്കു ലഘം കൃതികം അധികം ഉപയോ 
ഗപ്രദമായിത്തീരുന്ന. ഷ്യ! 

ലോകാനുഗ്രഹതല്പ്പുര മാരായ മഫാകവികളി 
ല് പലതും തആആത്മജ് തൊനപ്രധാനങ്ങളായ ലഘ, കൃതി 
കം നിര്മ്മിചിട്ടണ്ട് . അവരില് അഗ്രേസരനാകു 
ന്ന ജഗദ് ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്. ആത്മഭബാധം ത 
തപബോധം  ദരശ മേകി; ശതശ് കോകിപ്രബോ 
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ധസുധാകരം മോഹമുദ്ഗരം പ്രശ നോത്തരരതന 
മാലിദം, അധധ്യാത്മപടലം മുതലായ അസം 
ഖ്ലെകൂതി കളുഭെ നാമങ്ങറം പ്രകൃതത്തില് 
സ് മരിക്കാം. ഇവയുടെമകുടങ്ങച്ായി ഗണിക്കപ്പെട 
ങ്ജവയാണു വൈരാഗ്യ ചു ഡാമണിയം സര്വ വേദ 
സിദ്ധാന്ത സാരസംഗ്രഹവും. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങാം സാമാ 
ല്ലം വദ്ധിയവയാകുന്നു. ഭാഷയുദെസാരമക്ക്യം ശയ്ക്കഡു 
ടെ സൌഭാഗ്യം പ്രതിപാദനത്തിനെറ രമണീയത 
ഫഹുടദയാകര്ഷപംത്ഭമായ ഉദാഫ്രണങ്ങമുടെ സുലദത 
ആശയത്മളടെ ഗാംഭിഷ്കും പ്രസാദം ലോകാനുഭവങ്ങ 
മോടുമ്മ യന എതിര് ക ഷിക കമേക്കൂടി സമ്മതി 
പ്ലിക്കുന്നു തിനു സമര്ത്ഥത്കളായ യുദംതികളുടെ ആധി 
ക്യാ മനോധര്മ്മക്കമുടെ തആതനത്വമമുതലായഗുണ 
അറം കണ്ടു ആചാര്യസവമൊിയുടെ ലഘ,കൃതികാം 
ലേദാത്തസാഹിന്പ്യത്തിന്െ ൨ അദഷയത്ങളും അതി 
വിശിഷ ടങ്ങളമായ സവ്പത്തുദംളായിബ ഭവിച്വിരി 
ക്കുന്നു. അവയില് പല്ചതും രാസ്ത്ൂത്തിന്െറബാലപാ 
ങ്ങളായി ഗണ്ിക്കുപ്പെടാം. അവയ്യപ്പചാരവും പ്ര 

സിദ്ധിയും ഏറും. . അവയിലെ പലഭാഗങ്ങളും വ 
ഞഡ്ധിത ബാല്യ ന്്യാസംക്രടാതെ ജനുങ്ങറം കാണാ 
തെപഠിച്ു തേനന്നിച്ചുവരുന്നവയാണു . പലതരക്കാ 
രായ ജനത്ങമൂടെ അഭിരുചിയേക്കരുതി പച രീ 
തികളിൽ ഞചായ്യയന് ലഘ,കൃതികാഠം രചിമ്വിട്ട 
ണ്ട. ബുദ്ധിശുസ്ലന്മാക്കം അവ കപയോശപ്പെെടും. അ 
വ ആരും വായിച്വപഠികക്കേണ്ടവയാകുന്നു. 

സംസ് കൃതസാഹിത്ത്യത്തിലെ സുപ്പസിദ്ധശ്ങമും 
വൈശിഷ് ല്യ്രമറിയവയും ആയ രണ്ടുകൃതികളാകുന്നു 
ഭര്തുഹരിയുടദെയും നീച ദംണ് വദി ഷിതരുടെയും വൈ 
രാശ്യയശത കഞ്ങറം. ഇവയില് ഗാംഭിയ്യുംകൊണ്ടും അന്ത 
ര്മുഖമായ സാരസ്ധ്യംകൊണ്ടും, ഭാഷയുടെ സൌദ്ദയ്യയം 
കൊണ്ടും ഭര്തൃഹരിയുടെകൃതിക്കു മുഖ്യ സ്ഥാനം കൊട 
ക്കണം. ലോദംവ്യവഹാരഗതികംളെ ഗ്രഹിച്ച നൂതന 
മായമമദനാധര്മ്മടത്താടക്ൂടി ഹ്റുദയംഗമമായ ഭാഷ 
യില് പ്രതിപാദില്ലഫഷധിപ്പിക്കുന്നതിനു ഭര്തുഹരി 
ക്ക വൈഗ ഖല്യഃമും. ഈ മഹാകവി ഉപദദരിക്കു 
ന്നു തത്വം അതിവേഗം വായനക്കാരുടെമനുസ്ത്റില് ആ 
ത്തില് പതിഴയും.പിന്നിട്ട് അതില്നിന്നുമാറുന്നത 
ലയ. ലോപ്പധര്മ്മത്ഭദളാടട് പരമമായ ഇണ, ഭര് 
ആഹരിയുടെ ഉപടരത്കട്ടെ ഭരന്പ്യാട്ടരമായ ൧ന്നു 

മാകുന്നു. 
ഭോഗശേദരാഗഭ യംഷല ച്യതിഭയം 

വിത്തേയുപാലാല്ഭയം 
മാനേദൈന്പ്യഭയംബഭല രിപുഭയം 

രൂപജരായാംഭയം 

ശാഭസ്പവാദിഭയംഗുണേഖലഭയം 
കായേകൃതാന്താല്ഭയം 

സര്വംവ സ്തു ഭയാനവിതംഭവിനണാം 
വൈരാശ്യമേവാഭയം 

വോകത്തില് വൈരാശ്യയമൊഴിച്ചു മറവുഭ്മുതൊ 
ക്കെമരുഷ്ധ്യക്ട ഭയത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവെന്നു തത്വം 
ഈ ശ്ലോകത്തില് കവി ഉപഭഃദശിച്ചിരിക്കു ന്നതുദനാ 
ക്കും. സുഖാനുഭവം വേണ്ടതില് അല്പം അധികംമാ 
യാല് മതി, ുടനെ രോഗം പിടിപെടുന്നു. വൈല്ല്യനെ 
വിളിക്കാം. ഇതാണു സുഖസ്വഭാവം. “ബഃല,...ഭയം 

എന്നീദാഗം എ തുഃയാ അര്ത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു! ബ 
ലവാനായ ഒരുവന് അധികം കരുത്തനായ മഠെറാരുവ 
നാല് തേ്രമിക്കപ്പെട്ടു ശോച്ച്യനായിത്തീരുന്നു! യാല്ൃ 
നുസമുജ വനായി പരിലസി ച്വ ഒരു ത്തുരന് ജരയും ന 
രയൂയംബാധിച്ചു് കരച്ചുകര്വു ശയ്യയില് അനങ്ങുവാന് 
ക്രഭിക്കഴിയാതെകിടക്കുന്ന കാഴ്ച; ആക്കും പരിചിത: 
മാണ . ഈവകം അഭിപ്പായങ്ങമെ അനുഭവവിരുദ്ധത്ഭ 
മെന്നു എഏക്കിനെപറയുവാന് കഴിയും? ലോകത്തില് 
സ്ഥിരമായ സുഖം ദ,ര്ല്ലഭം എന്നു കവി 

എങ്ങിനെ സമര്ത്ഥിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക. 
ആക്രാന്തം മരണേന ജന്മ രനാ 

ചാത്ച ജുമ്പ്ല്പം യാവനം 

സഭന്താഷോധനലിപ സയാ ശമസുഖം 
പ്രരഡ്ഥാംഗനാ വിഭമൈഃ 

ലോകൈമത്മരിഭിര്ഗുണാവനഭളവോ 
പ്യാഭൈര്ന്ൃപാട,ര്ജജനൈ- 

രസ്ഥൈര്യേണപിഭതയോപ്യൃപഹത 
ഗുസ്ലാ നുകിം കേനുവാ 

ജനനത്ത നു മരനവും യൌവനത്തിനു വാഭ്ധക്ഷയവും 
സന്തോഷത്തിനു ധനേച്ച്ുയും ശമത്തിനു സ്ത്രീ വിലാ 
സങ്ങളം ശത്രുക്കളാകുന്നു. ഇവയില് ആദം പറഞ്ഞ 
വ മററുമ്മവ കൊണ്ടു നശിക്കുന്ന എന്നു ഭാവം. മത്ത 
രം ഗുണത്തെ തകക്കും. വനം സര്പ്പുങ്ങളാലും പ്ര 
ക്ക മാര് ദുര്ജജനത്ങളാലും സേവിക്കപ്പെടന്നു. എതിര് 
ശക്തിയാല് ത്ആ്രാന്തമല്ലാആ്തായി ലോകത്തില് 
യാതെരന്നം ഇല്ല. ഈ സ്ഥിതിക്കു ഒരു വാസ്തുവിനെ 
ലാഭത്തില് സഭത്തോഷിക്കുവാന് എത്തിരിക്കുന്നു? “സ 
ന്തോ ഷാധനുലിപ് സയാ"” “ അസ്ഥൈര്ലേണവികൃത 
യഃ" എന്നീ വാക്വങ്ങറം എതുഭയോ തത്വഗര്ഭക്ങളെ 
ന്ന ചിന്ത കന്മാര് ആലോചിക്കുന്നുതു നന്നായിരിക്കും. 

കുച ഛ ഠറേണാ മേദ്ധ മദദ്ധ്യനിയമിതതനുഭിഃ 

സ്ഥീയതേ ഗര്ഭവാഭസ 
കാന്താവിശ്ശേഷദുഃഖവ്യതികരവിഷമേോ 

യാരവനേചോപഭോഗദഃ 
വാമാക്ഷീ ണാമവയജ് ഞാവിഹസിതവസതിര്- 

വൃദ്ധഭാവോപ സാധ, - 
സ്സംസ്ധാരേ രേ മനുഷ്ച്യാപദതയദിസുഖം 

സ്വല്പമപ്സ്ത്രികിഞ്ചില് 
ബാല്യം, യാവനം, വവാര്ഭ്യ പയം എന്നു മൂന്ന അവസ്ഥ 
കളും ശോകമയങ്ങളെന്നു ഈ പദ്യത്തില് കവി ഉപ 
ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പലം പ്രഥമ പാദം ചിന്താശീല 
ദ്മാക്ക, ശരിരത്തിന്െറ മാദ്ധിന്പൃത്തെപ്പുറഠി ബോ 
ധി കവ്ധ്യം ത ദ്വാരാവിരാശക്തിയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. 

വൈരാഗ്യസിദ്ധിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുന്ന തത്ത്വങ്ങളെ 
ലോകാനുഭവക്ങമോടട ചേത്തിണക്കി സരസമായി ഉ 
പദേശിക്കുന്ന തിനു ഭര്തൃഹരിക്കു ഒരു വൈഭവം വ് 
റെയയണ്ടു് . ഉദ്ധ” വൃതപല്ലങ്ങളില് അതു തെളിഞ്ഞുകാ 
ണുന്നു. ഇതാണു ഭര്തൃഹരിയുടെ വൈരാഗ്യശതക 
ത്തിന്െറ രീതി. ലം 

ജന ഹൃദയത്തെ വശരീകരിച്യ ലോക വ്യാപാ 
രവിമുഖമാക്കവാനുമ്മ ശക്തി നീലകണ്ഠ ഭീക്ഷിത 
കജ ഒട്ടം കുറവല്ല. ലോകത്തിന്െറ ദോഷങ്ങളെ ഫ 
ലിതമധുരവും പ്രസാദരുചിരവും ആയ ഭാഷയില് പ്പ 



1996 പരരഭ്ധ്വനി തിരുനാംവിശേ ഷാല്പ്പതി 

.തിപാദിക്കുവാന് ദികഷിതര് അതിവിരുതനെന്ന സ 
മ്മതിക്കണം. 

പിതൃഭിഃകലഹാ ഉയത്തേ 
പുത്രാന്ല്യ--യന്തിപിതൃയ€ ഹിം 
പരദാരാനു പയന്തഃ 
പഠന്തിശാസ്റ്രാണിഭാഭരഷ, 

ഈ ലോക സ്വഭാവം എത്ര വാസ്തവം. 

ദാരഃ പുഠത്രഷം, രതാഃ 
പു താഃപിതുധനപരിഗ്രഹവ്യഗ്രാഃ 

രോദനശരണാജനന 

പരലോകഗതസ്്യകോബന്ധ്യഃ 
എന്നു കവി ചോദിക്കുന്ന. . 

പ്രായോമുഹ്യതി ചേത? 
പ്രാണഭൂത? പ്രാണനിര്ഗ്ഗമാവസരേ 
പുണ്ദ്യനയഭിനു മുഫ്തി 
പുത്രാനേവസ് മരന് പ്രിയത 

മനുഷ।ഷ്ഒ മരണസമയത്തും ഈശ്വരവിചാരം സംഭ 

ലിക്കുന്നില്ല- ി 
കോപോമ്െൈത്രാ വരുണേ? 
ശാപോവാതാക്കി കസ്യ മുനേഃ 
സംസ് മര്യതേയദിസകൂ- 
ക്ലത്രോരപിമാഷ്കൂശക്രപദം. 

ശത്രുവിനു പോലും ദേദവന്ദ്രന്െറ സ്ഥാനം ലഭിക്കത 
തേ എന്ന കവി പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്ന. എന്തെന്നാല് അ 
ത്ര്യയ ദംദഖകരമാണു അതു്. പദ്യം അന്പ്യാപാദം ന 
ല ഫലിതമായിട്ടുണ്ടു”. 

ചെറിയതെങ്കിലുംസാരവത്തുംസഹ് റുദയാകര്ഷ 
കവും തയ ഒരു കൃതിയാണു ശാന്തിവിലാസം. ലോക 
ലൃവഹാരത്തിന്െറ അല്പ്പുതയേ ഉപദേശിച്ചു ശാ 
ന്തിതന്നെ ഉത്തമവും അഭിലഷണീയവും എന്ന ത്ഥതി 
ല്, കവി സമര്ത്ഥില്വിരിക്കുന്ന. ദീക്ഷിതരുടെ സ 
ഹജുമായ ഫലിതചാതുരവവും രചനാരമണിയതയുയം മ 
നോധര്മ്മ വൈഭവവും ഈ പ്രബന്ധത്തിലും അവ 
സ്ഥാനുസരണം പരിലസിക്കുന്നുണ്ടു് . 

മഹാകവിയായ ക്ഷേമേന്ദ്രന്െറ പ്രബന്ധങ്ങളെ 
പ്രകൃതത്തില് വിസ് മരിക്കുവാന് നിവൃത്തിയില്ല 
ആത്മതത്ത്വപ്രതിപാദനത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഏതു ല 
ഘഏ,വായ അവസരത്തെയും “ഈ മഹാകവി ഭംശിയാ 
യും സാമര്തപ്ലയത്തോടുക്രടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാ 
മായണമഞ്ജരി ഭാരതമഞ്ജരി ബ് റഹല്കഥാ മഞ്ജ 
രി ദശാവതാരചരിതം ബോധിസതവാപദാനകല്പ 
ലത മുതലായ പ്രബന്ധങ്ങളെ ഉദാഹരണത്തിനു സ് 
മരിക്കാം. ആത്മജ് ഞാനപ്രതിപാദനംകൊണ്ടു ഉജ്ജവ 
ലങ്ങളും മനോഹരങ്ങളും ആയ ഭാഗങ്ങഠം ഈവക കൃ 
തികളിൽ കണക്കില്ലാതെയണ്ടു . ഇക്കാര്യത്തില് 
ക്ഷേമേന്ദ്രന് യഥാര്ത്ഥ വ്യാസ ദാസനായി പരി 
ശോഭിക്കുന്നു എന്ന നിസ്റ്റംശയം അഭിപ്പായപ്പെടാം. 
കവി സന്മര്ഭമത്താടുക്രടി ഇണക്കി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
ആ തത്വത്ങറം വായനക്കാരുടെഹ് വദയത്തില് ഗാഡ്ഥ 
മായി സ് പര്ശിക്കുന്നവയായിരിക്കും. ആ തത്വത്തി 
ല് പ്രതിപാദനത്തിനെറ പ്രാച്ചര്യംകൊണ്ടു കാവ്വ്യ 
ങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തേയും ആഭന്തരമായ സൌറ്ദ 
ത്തേയും ക്ഷേമേന്ദ്രനേപ്പപോലെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
കവികം ഭാരതത്തില് ചുരുക്കമെന്ന പറയണം. 

തആത്മധര്മ്മങ്ങറം ക്കു പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു ആ 
നിലയില് ഗ്രന്ഥത്ങറം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷാ 
കവികളുടെ ല്ട്ടത്തില് പ്രഥമസ്ഥാനാവകരശി തുഞ്ച ലം 
ത്തു ആചാര।നാകുന്നു. ഭക്തിയേയും ആത്മജ്ഞാന 
ത്തേയം കൂട്ടിയിണക്കി, രങ്ങനെ വിരചിതങ്ങളാണു ല്ല 
എഴുത്തഛനെറ കൃതികരം. അവയില് അ 
ലധ്ലാത്മരാമായണം ഏറാറവും മുഖ്യം എന്നും പറമ 1, 
ണം. ഗാഭിീരത്ഭളായ ആത്മതത്വങ്ങളെ പ്രൌഡ്ഥകോ ളു 
മളുമായ ഭാഷയില് പൃതിപാഭിച്ചു സഹ് റുദയന്മാ ി 
രെ വരീകരിക്കുന്നതിനു ഈ മഹാകവിക്കു ഒരുനി | 
പുണ്ത വേറെയുണ്ട് , അതു അദ്ധ്ൃത്മരാമായണത്തി ം 

സര്വതു പ്രകടമായി കണാം. മലയാക്ളികരംക്കു ആ 
ഒധ്്രാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിനോടുത്ള ഭക്തി നിസ്ത്സീ 
മമാണ്. അതു ഈ കവിയ്യടെതന്നെ ഇതരഗ്രന്ഥത്ങ 

മേട സംഭവി ച്വിട്ടുമ്മതല്ല. കേരളീയരുടെ ആത്മചി 
ത്തയ്തം ഭറംതിഷ്ക്കും സാഹിത്യസംസ് ക്കാരത്തിനും ഇത 
പ്രൌഡഗ്രന്ഥത്തിനോട സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കടപ്പ 
ഒരുവിധത്തിലും തീക്കാവുന്നതള്ലെന്നു പയണം. ചി 
ന്താരത്നം മുതലായ കൃതികളെയും ഈ സന്ദര്ഭത്തി 
ല് സ് മരിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. മലയാളികളുടെ ആത്മ 
തത്വാഭിമുഖമായ ചിത്തവൃത്തിയെ വികസില്പിച്ചു 
നിലനിത്തുന്നതിനു അവയില്നിന്നും വേണ്ട സഫാ 
യംലഭിപച്ചിട്ടുണ്ട് . 

ഭാഷയിലെ പ്ര? ചീന പദ്യസാഹിത്ചത്തിന്െര | 
ഒരു മുഖ്യഭാഗം സംസ കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാഷാത്തര യ 
വും വ്യ്യാഖ്യാനവയമാകന്നു. മുന് പുപറഞ്ഞ സംസ് കൃത 
കൃതികഠംക്കു എല്ലാം ഭാഷാത്തരങ്ങ0ം തുണ്ടായിട്ടുണ്ടു് . 
അതുകൊണ്ടെ സംസ് കൃതത്തിന്െ റയും ഭാഷയുടെയും 
ആത്മീയമായ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന എന്നു അഭിപ്പായപ്പ ) 
ടാം സം സ് കൃതത്തിലെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങറംക്കുഭാ 
ഷാന്തരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ലഭിക്കേണ്ടതായിരി 
ക്കുന്ന. അവക്രടി ഒ കെവരു മമ്പറം 
ഭാഷാസാ ഹിത്ച്യ ത്തിന്െറ ആത്മീയമായ അടി 
സ്ഥാനം പൂര്വാധികം ദ് വുഡ്ഥതരവും വിപുലവുയമായി 
ത്തീരുമെന്നു വിശ്വസിക്കാം. ) 

ആത്മജു ഞാനുത്തേക്കാഠം മുഖ്യമായ ഒരു ഗുണം 
മനു ഷ്ച്യക്ക വേണ്ടതായി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതു ലഭി 
ച്ചു സിദ്ധി നേദിയവനു ഇതരങ്ങളായ ന്പൃനതകഠം എ 
ത്തൊക്കെയയണ്ടാ യാലും അവന് പരിപുള്ണുനായിത്ത 
ന്നെയിരിക്കും. ഭനേരേമറി ച്ച. അതിന്െറ അഭാവ 
ത്തില് മറെറത്തെല്ലാം വന്പത്തങ്ങറംഉണ്ടെങ്കിലുംഅ 
വന് അല്പനും രേന്ധനും ത്തയി ണി; 

അബ് ധിഃ പട് ഭംംലംഘിതോവാതതകിം ി 
വായുഃകും: 3 സ്ഥാപി തോവാതതകിം 
മേരുദപാംണാവ൮ൃയ ധ് ൮ താവാതതകിം 
യേനസ്വാതും,നൈവസാക്ഷാല് കൃതോളല് 
ക്ഷേവളഃപിതാദ,ഗ് ദ്ധവദവാതത3കിം 
വഹ്നിര് ജഗ് ഭ്യോലാജവദവാതതഃകിം 
പ്രാ്ത്ശ്ചാരഃപക്ഷിവല്ഖേതതഃകിം 
യേനസ്വാത്മാനൈവസാക്ഷാല് കൃതോളല്. 

എന്നിങ്ങനെ ജ്ഞാനികഠം അനാത്ഥദര്ശികളുടെ പ്ര 
ഭാവത്തേക്കറിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശര്ഹണം തത്വ 
ജ്ഞന്മാരുടെ ഭൂഷ്” ടികൊണ്ടു നോക്കുമ്വേോരം അര്ത്ഥ 
വത്തു” എന്നു കാണാം. “ അതിളജവിക്രമധിക്ക് രര 
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ശക്രപരാഴ്രമ"ന്മാരായ അനേകം അസുരവിരന്മാരുടെ 
കഥകഠം പുരാണേതിഹാസങ്ങളില് കീത്തിക്കുന്ന 
ണ്ടു. അവര്ആത്മജ് ഞതയുടെത്ഥഭാവം നിമിത്തം ത 
ഫങ്കാരികളും അന്ധന്മാരും ലോകകണ്ടകന്മാരും 
ആയിത്തിന്ന് അധ:പതിച്ച. ല്പനിലയില് കഴി 
- കടിയ സാധാരണക്കാര് രാന്തിങ്ഞാനവൈരാഗ്യ 
യോഗ. ടി ഗുണങ്ങറം സമ്പാദിച്ചു ഉന്നതപടദവിയെ 
പ്രാപിച്ചതിനും ഉദാഹരണങ്ങം ഉണ്ടു . ഇതില്നി 
ന്നൊക്കെ മനുഷ്ചക്കു അഭ്ലന്നതിക്കു ആത്മജ് ഞാനം 
അന്പ്യാവശ്യഠ എന്ന വന്നക്രടന്ന. 

ആധുനികചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ആത്മ 
ജ് ഞാനികഠാക്കു അതില് അന്ധ്യാട്ടശമായ പ്രാധാന്യം 
ഉണ്ടെന്ന ഗ്രഹിക്കാം. ലോകത്തില് ആചായ്യന്മാതം 
മതസ്ഥാപകന്മാതം സാഹിത്ചപ്രവത്തകന്മാതം നേ 
താക്കന്മാരും അയി വിപ്ലൊതി നേടിയിരിക്കുന്ന മ 
ദ്ാപൃരുഷന്മാര് ആത്മദര്ശനം സാധിച്ചിരിക്കന്നാവ 
രാകുന്ന. അവതടെ നില അനാത്മവിത്തു കഠംക്കു ലഭി 
ക്കാവുന്നതല്ല. അഹങ്കാരാദിദോഷങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച 
മനസു പരിശുഭ്ധമാക്കി ജീവിതം ശ്രേയസ് ക്കരമായി 
നയിക്കുന്നതിനു സാധാരണ ജനങ്ങര്ാക്കും ആത്മജ്ഞാ 
അനം വേണം. അതു ലഭിക്കാത്ത വരുടെ ജീവിതം താവ 
ക്ഒ മാത്രമല്ല പൊതുവേ സമുദായത്തിനും ആപത്താ 
യി പരിണമിക്കുന്ന. 

ഭാരതം ആത്മവിദ്യയ്യയ, കേളികേട്ട നാടാകുന്ന. 
അദ്വൈതം അവതരിച്ചു പൂര്ണ്ണമായി വളന്ന മഹ 
ത്തായ മതത്തിനെറയും ശാന്ൂത്തിന്െഠയും രൂപം 
കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ഈ പരിതഗ്തുദ്ധമായ ജുഷി 
നാട്ടില് മാത്രമാകുന്ന. ഭാരതീയരുടെ വില്ലകളും പ 
തിഷ് കാരങ്ങളും സംസ്ല്ാരങ്ങളും എല്ലാം ആത്മജ് ഞാ 
നത്തില് നിന്ന മുട ലവ പൊന്തിവന്നിരിക്ക ന്നവയത്രേ. 
ആത്മവില്ലയ്ു, ഇപ്രകാരം അഭിവൃദ്ധിയയം തതരാഭ്ധ്യത 
ജും മറെറാരു ദേശത്തത്ം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദിര്ഘകാ 
ലം ഭാരതം അതിന്െറ ആത്മവില്ലാവൈഭവത്തെ ആ 
രാധിച്ചുകൊണ്ടുസ്ഥിതിചെയ്ത്കു. സംസ് കൃതത്തിനെഠ 
യും ദേശഭാഷകളുടെയും സ്ഥാനം പാശ്ചാത്യഭാഷ ക 
യ്യഠറിയതോടുക്രടി, ത്തത്മജ് ഞാനത്തിനു സാരമായ 
തടവു തട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുനറ. 

ഇന്ന ലോകം ഭരിക്കുന്നതു പാശ്ചാത്ചന്മാരുടെ 
സംസ്ക്കാരമാകന്ന. അത।നു ഭാരതത്തിലും പൂര്ണ്ണ 
മായ പ്രചാരവും ആധിപത്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാ 
ഞ്ചാത്ചരുടെയ്യം പൌരസ് ത്ൃരുടേയും സംസ് കൃതിക 
ഉൃംക്കു സാമ്യമോ സാത്മ്യമോ തീരെയില്ല. അവ പര 
സ്പരവിരുദ്ധങ്ങറം എന്നക്രടിപ്പുറയണം. ഒന്ന ഭൌ 
തികതന്ത്രപ്രധാനം. ലൌകിക സുഖാരാധനം ധനസ 
ബാദനം മുതലായവ അതിന്െറ പ്രാപ്യയസ്ഥാനവും. 
മററതിനു ആത്മജ് ഞാനം അടിസ്ഥാനം. മക്തിലാ 
ഭം അതിന്െറ പരമപ്രയോജനവും. ഇപ്രകാരം വിരു 
ഭഥഞ്ങമായ രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഘട്ടനവും 
അവയില് പ്രശസ്തമായ ഒന്നിന്െറ ക്ഷീണദശയും അ 
ധ:പതനവും അണു ഇന്ന ഭാരതത്തില് കാണുനാതു”. 
യന്ത്രം കല്വവടം ധനസമ്പാദനം വ്യവസായം ഭൌതി 

' കസുഖാസക്തി എന്നിവയൊക്കെ വൈദേശികസം 
സ്ക്കാരത്തിന്െറ അടിസ്ഥാ. ങ്ങളാകുന്നു. അതി 
ന്റ കയ്യേററം ഇന്ന ഭാരതത്തെയും ഒരുതരം വിദേ 

ശമാക്കിത്തീത്തു. ഈ നാട്ടില് പടന്ന പിടിച്ചിരിക്കു 
ന്ന സമുദായമത്സരം പണിമുടക്ക് പ്രക്ഷോഭം യ്യദ്ധം 
കൂട്ടക്കൊല കൊത്മ മതനിന്ടെ നാസ്ക്കിക്യം മുതലായവ 
യൊക്കെ ഇവിടെ കടന്ന്രടി സ്ഥാനമുറപ്പി 

ച്ച പുതിയ സംസ് കാരത്തിന്െൌ പൈശാചി 
കങ്ങളായ സന്താനങ്ങളുാകഷ നം. ച്ചരുക്ക 
ത്തില്, വിദേശരശ്ങളില് കണ്ടുവരുന്ന ഉഗ്രതരങ്ങളാ 
യ അസ്വസ്ഥതകം സര്വ്വവും ഈ നാട്ടിലും പിടി 
പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പറയം. ഇന്നു ലോകക്ഷേമം എ 

ന്നതു ശബ് ഭമാത്രമായി പരിണമിച്ചിട്ടണ്ട്. ““പുതി 
യ സംസ്ക്കാരം” വരുത്തിവച്ച ആപത്താണ് അത്ത്. 

ഇന്ന ലോകത്തില് നേതൃത്വധും പ്രധാസ്ധ്യവും രാ 
ഷ് ട്രതന്ത്ര ജു് ഞെന്മാരില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന. ഈ നില 
അടിയേമാറി, ആത്മജു് ഞാനികളായ 2.ഫാന്മാര് നേ 
താക്കന്മാരായി ഭവിക്കണം. സമീപരാജ്യങ്ങഥം ആതമ്ര 
മിച്ചുകീഴടക്കുന്നതിനു ആലോചചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
രാജാക്കന്മാര്, അവരുടെ മന്ത്രികഠം,സമരസാമര്ത്ഥ്ം 
പ്രദര്ശിപ്പ്ിക്കന്നുതിനു ആയുധംതുടച്ചു മിനുക്കി തയ” 
റാക്കിയിരിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാര്, ഭടഷാര്, ധന 
സമ്പാദനം മുഖ്യ്യമറയിക്കരുതി പ്രവത്തിക്കുന്ന കമുവ 
ടക്കാര്, വൃൃവസായശാലഃംപ്രവത്തകന്മാര്, നങ്ങളെ 
ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു തന്കാര്യയംനേടുന്ന നേതാക്കന്മാര്, എ 
ന്നിത്തരക്കാക്കു ഒരു ദേശത്തു പ്രധാന്യം കൈവരുക 
യാണെങ്കില് അവിടെ എന്തെക്കെ ദുരവസ്ഥക€ംസം 
ഭവിക്കാമെന്നതിനു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്െറ ചരി 
ത്രം നല്ല തെളിവായിരിക്കുന്ന. ഇന്ന ലോകത്തില് പ 
ടന്നിരികന്ന അസ്വസ്ഥതകഠം നിക്കീ സര്വ്വത്രക്ഷേ 
മഠ പ്രതിഷ് ഠിക്കന്നതിനു നേതാക്കന്മാര് മന:പൂര്വ്വം 
ശ്രമിക്കന്നണ്ടു . ഭംവതടെ പരിശ്രമംകൊണ്ടു കഷ് ൭ 
തകറഠം ഉത്തരോത്തരം വതുരന്നതേയ്യമുള കറയയന്നില്ല. 

ലോകത്തിന്െറ വേരില് -ത്ത്മാവില് -അത്രേ രോഗം 
ബൊധിച്ചിരിക്കുന്നുതു്. രതറിയാതെ കെൌമ്ചില് ചി 
കരിത്സ ചെയ്യുന്ന. അതു ശരിയായ ചചികിത്സയുമാകു 
ന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതിയ്കു; എങ്ങിനെശ്രമം സഫലമാകും. 
ആത്മജ് ഞെന്മാര്, അല്ലെങ്കില് മതാചാര്യന്മാര് ആയ 
മഹാ പുരുഷന്മാര് ലോകയന്ത്രത്തിന്െറസൃത്രധാരത്വം 
വഹിക്കണം. അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു വഴുതില്പ്യോ 
യ ജനസമുദായ നേതൃത്വം തിരിയെ അതില് തന്നെ 
ചെന്ന പഠറഠില്പിടികു നില്ക്കണം. തങ്ങിനെ വരു 
ന്വോം മാത്രമേ; ആത്മധര്മ്മം പ്രതിഷ്ഠിതവും, സ 
ര്വ്വത്രക്ഷേമം സുലഭവയം ആകകയുമദ. ഇന്നപൌരസ്ത് 
ന്മാക്ക പാശ്ചാത്ച്യഭഷ് ടികൊണ്ടുരോക്കിയല്ലാതെ ഏ 
തു ക്രര।ത്തിന്െറയും ഗുണദോഷസ്വഭാവം ഗ്രഹി 
ക്കുവാന് കരതത്തില്ലെന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്പന്മാരി 
ലും ഈ ദോഷം കാണുന്ന. ഈ ശോച്ച്യസ്ഥിതിക്കു പ 
രിഫാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണു എല്ലാത്തിനും മുന്പെ വേ 

ണ്ടതു. 
ലോകം നന്നാകുന്നതിനു വേണ്ട ശ്രമം മനുഷ്യ 

ന്െറ ഹ്രദയം (ആത്മാവു) ശുദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യത്തി 
ല്നിന്നുതുടങ്ങണം. അതിനു അല്യമായി ജ് ഞാനംനേ 
പു മതമത്സരവൈരലോഭാദിദേറഷങ്ങ?ം 
ഭധകന്ന ഹ്റദയം നിര്മ്മലമാകം. ഈ നിലയില് 
വയൃക്തികരംക്കു ഉയര്ച്ചകിട്ടുന്നു. ല്യൃക്തികഠം സദ് വൃ 
ത്തന്മാരാകുമ്പോം ! പൊതുവെ സമുദായം ഉയരുന്ന. 

സം 

ന 



എല്. ആനന്ദവല്ലിയമ്മ 

ബി. ഏ. ( ഓണേഴ്സ് ) 

ഹോസ്റ്റല് ജീവിതം നിര്മ്മലയ്യവളരെ രസിച്ച. 

അവക്കു സുഹ് റുത്തുക്കഠം ധാരാഭം അവളുടെ സൌ 

ഹൃദം ആരി.കൊത്ത ടത വിദ്വധാര്ത്ഥ് നിയം അവി 

ടെയ്യണ്ടൊയിരുന്ന ല. ഫലപ്പാഴചം പ്രസന്ന വദനയായി 

ഒആതുതുചചിരിച്ചനടക്കന്ന ത കൊ 

യയവതിയെ മേട്രനും വളരെ ഇഷ്ട 

മായിരുന്ന. 
% & & 

നിര്മ്മല മറവുമ്മ ക്രടകാരിക 
മെ, പഠിക്കറന് സമ്മതിക്കാതെ, 
ഓരോ കന്തൃതതികരം കാണിച്ചു ചി 

രിപ്പ്രിക്കുകയാണ്. വിമലപഠഞ്ഞ, 

ഴപാക്ര നിര്മ്മലെ! ഉപഭവിക്കാ 

തെഞങ്ങാംക്കു പഠിക്കാനുണ്ട്.” 

നിര്മ്മല മുഖംവിര്പ്പിച്ചു ““വിമലയ്കു, എന്നെ 

ഇഷ ടമില്ലാഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ പായുന്നുതു . ഞാന് 

പൊയ്യൊ്ളം. ഇന വിളിച്ചാലും ഞാന് വരുന്നില്ല. 

പയരദ്ധവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്ഷ്യതി 19 
] 

എല്ല്യോഴും ഇങ്ങനെപഠിച്ചാല് എന്തിനുകൊങ്ളാം?" 
നിര്മ്മലയടെനയനും നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 

നിര്മ്മലബ്യടെ പ്രസനാഭാവം മാരുന്നതുകണ്ടാല് 

വിമലയ്യു് എന്തോവലിയ അസുഖമാണ്. അവഠം ഏ 

ണി1൨൮ നിര്മ്മലയെപിടിചു കുലുക്കി 
ക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞു, “നോക്കൂ ഈ പ്രണയക 
ലഹം എന്നോടല്ല. ഞാന്പറയട്ടേ ആരോ 
ടാണെന്ന് "; 1 

കാര്കൊണ്ടല് അമ്പിളിയെ മെല്ലെ 
വിട്ടുമാറി.വീണ്ടും പ്രകാശം പരന്ന. അവ 
ളെ കരയിപ്പ്യിക്കാനുംചിരി പ്പിക്കാനും ൭ 
രു പ്രയാസവുമില്ല. വിമദ്ഖയ്കര് അതു നല്ല 
തുപോലെ അറിയാം. എന്നാലും അവളെ 

വ്യ്ൃസനി പ്പിക്കാന് വിമലയ് ക്കിഷ് ടമില്ല. 
[1 [ന 

കോളടകൂ ജിലേക്കു പോകവാന്യാത്രചോദിച്ചഭപ്പു 
രം, മാതൃഹിനയായ ആ കുമാരി, പിതാമഹിയുടെ ൮ 

അതോട്ുടക്രടി ലോകം ക്ഷേമസമ്പന്നമാകം. ലോകാ 

ഭിവ്ൃദ്ധി, വ്യക്തികളുടെ ഹ് റുദയശുദ്ധിയെ ആശ്രയി 

[1 നിലകൊള്ളുന്നു. അതിനെ പുതിയ സംസ് ക്കാരം 

നശിപ്പിച്ചു. യന്ത്രം, വയവസായം. വാണിജ്ചം ധനം, 

യുക്തിവാദം മുതലായവകൊണ്ടു ലോകത്തില് ക്ഷേമ 

പ്രതിഷ്ഠ തീരെ അസാഭ്ധ്യമെന്നഇനിയും നവീനന്മാ 

രായ നേതാക്കന്മാര് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ല. വ്യക്തി 

ക്കെ സന്മാര്ശ്ശനിരതന്മാരാക്കി ആ വഴിയില് ക്രടി 
യല്ലാതെ ലോഭകാദ്ധാരണത്തിനു ചെയ്യുന്ന ഏതു പരി 
ശ്രമവ്യം പരാജയത്തില് പര്യവസാനിക്കുന്ന. ആത്മ 
ജ് ഞെന്മാരാക്കിത്തിത്തു വ്യക്തികളെ മഉയത്തുന്നതിനു 
അവരുടെ മതഭക്തി യെ നിലനിത്തി രക്ഷിക്കയാ 

ണു ആവശ്യം. സമുദായങ്ങരാക്കു മതത്തില് ക്രടിയ 
ല്ലാതെ ആത്മരക്ഷ സാഭ്ധ്യമല്ല 

ഭാരതീയരുടെ മതം സാസ് കൃതഭാഷയോടു അ 
ഭേദ്യമായവിധം ടട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന. അവക്കു അ 

' തിന്െറ പരിശിീലനംകൊണ്ടു ആത്മജ് ഞാനം സമ്പാ 
ദിക്കാം. ഇന്ന ഭാരതീയര് ഈ തത്വം വിസ് മരിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാര് ഏറിയക്രവം അത്തരക്കാര്ത 
ന്നെ. അവരുടെ ദഷ് ടി വിഭദശത്ങളിലേക്കും അവിട 

ഞങ്ങളിലെ ക്ഷ,8സാഹിത്ച്യങ്ങളിലേക്കും നാസ്പിക മത് 

പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിപ് ഭവങ്ങങ്കിലേക്കും സ 
രോല്സാഹങ്ങളിലേക്കം ഗാഡമായി." പതിഞ്ഞിരി 
ക്കുന്ന. സംസ് കൃതഭാഷയ്യമായി അടുത്തു പരിചയം 

നേടാതെ അവക്ക് ഈവക ദോഷങ്ങളില്നിന്നു മു 
കുതിലഭിക്കുന്നതല്ല. 

്അത്തോദ്ധ് റവൃതിക്കു മുഖ്യയമാര്ഗ്ഗം ജു” ഞാനസമ്പാദന 

മാകുന്ന. അതു സാഹിത്ചപരിശീലനംകൊണ്ടോണു 
സാധിക്കേണ്ടതു”. ഏതുഭാഷയ്മം ആത്മജ് ഞാനരൂപ 
മായ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് . എന്നാല് സംസ് കൃതത്തി 
മനന്ന പോലെത്രതത്ര വിപുലവും ഭഡ്ധതരവും പാവന 
വുമല്ല. സംസ് ശുതത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന ഹാനി, സ 

മുദായങ്ങമുടെ ആത്മധര്മ്മങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും. ആ 

തു പൊതുവെ ലോകക്ഷേമത്തിനു നാശം വരുത്തും. 
സംസ് കൃതഭാഷയേ ഉയര്ത്തി അതിന്െറ പൂര്വ 
സ്ഥാനത്തുപ്രതിഷ് ഠിക്കുകയെന്നതു. ഇന്ന് എല്ലാം 

കൊണ്ടും ഭാരതീയരുടെ മുഖ്ലയകത്തവ്യ്യമായിരിക്കുന്നു. 
അങ്ങിനെചെയ്യവെങ്കില് മാത്രമേ അവക്കു അന്യദേശ 
ക്കാരോടുള്ള തആത്മീയമായധര്മ്മത്തെ നിര്വഹിക്കുന്നു 
തിനും ശക്തിലഭിക്കുകയുള്ള. 



ഗ് 
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1 

പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി [ 

സ്റ്രാഞ്ചലംപിടിച്ചു്, ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെടപ്പോലെ 
കരയാ൯തുടങ്ങി. 

അച്ല്ുൂന് തൊണ്ടഇടറിക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞും ക 
ഞ്ഞേ നല്ലകായ്യയത്തിനിറങ്ങുമ്വേരം കണ്ണ്ൂനീര്തുകരു 
തു്. സന്തോഷത്തോടുക്രടി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹംവ൮വാ 
ഞ്ജ. "അവരം അമ്മൂമ്മയെ നമസ് ക്കരിച്ചു. വാത്വേ 
ഒ്യംനിറഞ്ഞ ത്ത മത്തഹ് വുദയത്തില് വിവിധവിക്രര 
ഞ്ജറം വിങ്ങിത്തുളമ്പി., അവളൂടെമാതാവു് ഭാപ്പ്ോഠം 
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് എന്നു” ഓര്മ്മിച്ചുപ്പോറം അവ 

നി 

രുടെ കണ്ണുകരം അറിയാതെനിറഞ്ഞുപോയി.എന്നാല് 
അതു് അശുഭമാണെന്നകരുതി। ആ വാത്സല്യമയി 
ബാഷ് പപ്രവാഹം ഒതുക്കിക്കള ഞ്ഞു. അവര് മകളെ. 
ചുംബിച്ചുകൊണ്ടു് ഇടറിയസ്വരത്തില് പറഞ്ഞു, 
പോയിവ രൂഷഞ്ഞേ!.” 

അഷ്ലുന്െറ ഓമനമകളാണ് നിര്മ്മല. നി 
തിനിഷ ഠനായ ഒരുപോലീസു് ഇന്സ് പെക്ലരാണു 
നിര്മ്മലയുടെ പിതാവു . ഒന്നിലും അലിയാത്തതാ 
ണ് ആഅദ്ദേഹത്തിന്െറഹ്വൃദയം. ഏന്നാല് നിര്മ്മല 
യുടെ ഒരുതുമ്മികണ്ണുനീര്മതി, അദ്ദേഹത്തിനെ റശി 
ലാഹ് റൃദയം വെണ്ണപോലെ ഉരുകവാന്. മകരാക്കു 
വേണ്ടിമാ തമാണ്” അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതു”. 

1 & 
നല്ല മഴക്കോളുമ്മ ഒരുദിവസം. ആകാശത്തു” ഇ 

രരം തിങ്ങിക്കൂടിയതല്ലാതെ, മഴ തുടങ്ങി യിരുന്നില്ല. 
വിദ്യാര് ത്ഥികഠം സോത്മഹേം സായ് നുവിനോദ 
ഞ്ദജില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. വിമലയും നിര്മ്മലയ്യം 
ഹോസ്റ്റലില് ടെന്നീസുകോര്ട്ടികന്റ സമീപമുള്ള ഒ 
രു പുളളിമരത്തണലില്, കരിയിലക്കികികളെപ്പയാ 
ലെ ചിലച്വകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴുക്കാറായപു 
ളിങ്ങാ പറിച്ചു (അടുത്തായി ക്ൂട്ടീട്ടുണ്ട് . അതില്നിന്നു 
ഓരരോന്നെടുത്തു” ഒളിച്ചുതിന്നു കൊണ്ടാണു് അവര് സം 
സാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്ര് . അതിന്െറ കടുത്ത പുളി 
രസം സംഭാഷണത്തിന്െറ മാധുഴ്യത്തില് അലിഞ്ഞു 
പോയി, മഴചാറിതുടങ്ങിയതുപോലും അവര് അറി 
ഞ്ഞില്ല. 

ല് വിമല -- നിർമ്മലേ! എത്രവേഗം അന്തരീക്ഷം 
ഇരുളടഞ്ഞു പോയി. കോളേ ജില്നിന്നം നാം വരുന്ന 
തുവരെ എത്തൊരു വെയിലായി രുന്ന? വൈകുന്നേര 
മാണെങ്കിലും കടഎടുക്കാഞ്ഞതിര് മേടന് എന്നെ 
വഴക്കുപറഞ്ഞു. മഴ ഇപ്പ്യോഠം ധാരമുറിയാതെ പെയ്യും 
ഇതുപോലെതന്നെയാണു മനുഷ്യജീവിതവും: ന്നൈരാ 
ശ്യം നിമിത്തം ഇരുണ്ടുമങ്ങി പ്പോയ എത്രജീവിതങ്ങ 
൭൦ നാം കാണുന്നു! 

നിര്മ്മലയ്കു ചിരി അടക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓ 
വേദാന്തം തുടത്ങി. ഈ വിമലയെ എനിക്കെങ്ങനെക്ര 
ട്ടുകാരിയായി കിട്ടിയോ എനത്തോ.ഹിമാലയത്തിന്െറ 
മുകളിലെങ്ങാനും തപസ്സ്ില് മുഴു കിയിരിക്കുന്ന വല്ല 
യോശികളുമായിരുന്നു വിമലയ്കു സംസാരിക്കാന് കി 
ട്ടേണ്ടിയിരുന്നതു. സുപ്രസന്നമായ കലാലയജീഷി 

. തത്തില് പോലും. ഇങ്ങനെ അശുഭപ്രതീക്ഷയുടെ ക 
_രിനിഴല് പരത്തുവാന് വിമലയ്യ്കത്മനെ ധൈയ്ക്ും വ 
രുന്ന? 1 

) വിമല നിരര്ത്ഥകമായി മന്ദഹസിച്ചു. 

“എനെ നിര്മ്മല! ഭാഗ്യവതിയായ നിനക്കു 
ലോകജീപിതത്തിന്െറ അപ്രസന്നവശം കാണുവാന് 
കഴിയുന്നില്ല, അതില് ഞാന് നിന്നെ കറപ്പലെടുത്തു 
ന്നില്ല. സ്നേഹം തന്നെ രൂപമെടുത്ത നിന്െറ പിതാ 
വിരു നീ ഭരോമനല്ത്രി. നിന്െറ ഇഷ് ടകങ്ങാംസാ 
ധിപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. 
അമമൃമ്മയൂടെ അതിവരത്സേല്യം, ഇപ്പ്യോഴും നിന്നെ ഒ 
രു കൊചുക ഞ്ഞാെന്നു കരുതുന്ന. ഇവിടെ കൊഞ്ചി 
ക്കാന് ഞാനും. പേര? [ 

അാിര്മ്മല -- ഇവിടെ വിചവ എന്നെ കൊഞ്ചിക്കു 
ക്കു കയാണു . എനിക്കറിയാം. ഇപ്പപോരം തന്നെ ഏ 
ന്നെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു? ഇത്ങനെയയരല് ഞാന് 
എണീറ൮പോഷം. 

ആ ബാലിക - അല്പ്യോഴുംകുട്ട്ി മരു് വിട്ടിട്ടില്ല" 
ത്ത ആ കുമാരി --എങ്ങനെ കാടിഫ്യം നിറഞ്ഞ ഈ 

ലോകത്തില് ജീവിക്കുമെന്ന് ആമലാചിച്ചപ്പോറംവി 
മലയജ, പരിദമം തോന്നി. അവര്ം വിചാരിച്ചു, 
“കഷ് ടം! എതഞ്ഞെല്ലാം ദംര്വിധികളാണേ ഈ കുട്ടി 
യെ അഭിമുഖികരിക്കുവാന് പോകുന്നതു ₹ കാപടവ 
ത്തിന്െറ കരാളതയില് അജു ഭതെയായ നിര്മ്മല എ 
ല്യാപേരെയും ഒരുപോങ്ലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനും, രവ 
ൂടെ കുട്ടിക്കളിയഷെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിക്കുന്നു 
മററു കൂട്ടുകാരും അവഠംക്കൊരുപോലെ.എത്തുപറഞ്ഞാ 

മും കരയാന് മാത്രമറിയാം.” 
നിര്മ്മല കൊഞ്ചിക്കെരണ്ടു മൊഴിഞ്ഞു, “വിമ 

ലേ! വരു. ഇങ്ങനെ ഈമയെപ്പ്പോലെ ഇരുന്നാല് എ 
നിക്കൊരു രസവ, മില്ല. ഞാന് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോ 
രം പത്മജ എതു ചിരിക്കുമെന്നോ? എന്നെക്കണ്ടാൽ 
വിമലയ്മ കരയാന് തേരന്നും. 
നെ കരയ്യന്നുതു നോക്കിഇരിക്കറന്." 

അലപ്പ്യോഴും വിമല ചിന്തയില്നിന്നും ഉണുന്നി 
രുന്നില്ല. അവഠം ചിരിച്ചുമില്ല. താഴെ കൂട്ടിയിരുന്ന 
പുളിങ്ങാ എടുത്തു” ഓരോന്നായി ഒടിച്ചു താഴത്തേക്കു 
ഏറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന. മഴയുടെ ഇരമ്പല് കേഴ്ടിട്ട് , 
ടെന്നീസുകളിച്ചിരുന്നുവര് ഓടി വരാന്തയില് കയ 
റി. റോഡില് ഒരു ശബ്ദം, “ഒടിഞ്ഞ കട നന്നാ 
ക്കാനുണ്ടോ?”” ജീവസന്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി രാവി 
ലെ മുതല് ഇങ്ങനെ വികിമുകൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആപാ 

വം, ശക്തി മുഴുവനും കൂട്ടി ഒന്നുക്രടി വിളിച്ചു, “ഒടി 
ഞ്ഞ കട നന്നാക്കാനുണ്ടോ?" 

നിര്മ്മല പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ആ ചിരിയുടെ കി 
ലുകിലാരവം ആ പാവത്തിനെ വിശപ്പിനന്െറ വി 
ളിയേക്കാഠം ഉച്ൃത്തില് കേട്ടു, “നോക്കൂ വിമലേ! അ 
യാമുടെ ശബദം! കുട ഒടിഞ്ഞതല്ലെങ്കില്, അയാം 
ഒടിച്ചെങ്കിലും നന്നാക്കിത്തരും. അത്രകണ്ടു” അയാ 
ഭൂടെ ആവശ്യം. കട നിവത്തിക്കൊണ്ടു പോകമ്പോരം 
ഈ ശബ്ദം കേട്ടാല് മതി, അതു താനേ ഒടിഞ്ഞു 
പോകും. അയാഠാക്കതൊരു രസം. താല വിമലേ! 
വേണമെങ്കില് ഇതിനും വേദാത്തവ,ം ചൊക്കിക്കൊ 
ണ്ടുവന്നേക്കും." [ 

അവാം വിമലയെ പിടിച്ചുവലിച്ചു. വിമല എ 
ണീക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു. “ ജീവിക്കുവാന് വേണ്ടി 
യാണ്ത് അയാരം നിലവിഭളി,ന്നുതു . ആത്തുല്ലസി 

ഏനിക്കു വയ്യ ഇത്ങ. 
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ക്കുവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയല്ല.” ത 
ആ മറുപടി നിര്മ്മലയ്യൊട്ടും രസിച്ചില്ല. “ഞെ 

ന് ജീവിക്കുന്നുതു” ആത്തഫങ്കരിക്കാനാണു്. സമ്മതി 
ച്ച. അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം വിമല എന്നെ വെറു 
ക്കുന്നുവെന്നു് . ഞാന് അടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലും വി 
മലയ്യ്യിഷ് ടമില്ല.” 

അവരം തിരിഞ്ഞുപോല്ം നോക്കാതെ ഓടി വ 
രാത്തേയില് കയറി. വിമല പുഠകെ എത്തുമെന്നണെ 
വരം ആശിച്ൃത്ര്. പക്ഷെ പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു 
വിമല അവിടെ വകരെസമയം അരുന്നപോയി. മഴ 
തുള്ളി ശരീരത്തില് വീണപ്പോ ഭെവളറിഞ്ഞുരളേ, 
മഴപൊഴിയയന്ണ്ടെന്ന് . 

ജുനിയര് ഇന്റര്മീ:യിയമറനുപഠിക്കുന്ന നിര് 
മ്മല സീനിയര് ബി ഏ വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായ വിമ 
ലയെ ക്രട്ടകാരിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പ്യോരം, വില്ല്യാ 
ര്ത്ഥിനികഥം പലരും പലതുംപറഞ്ഞു. നിര്മ്മല ത 
ന്െറ കൊവ്വനു ജത്തിയാണെന്ന വിമല പറയുമ്പോ 
ഉം അവതം ഒപ്പും ചിരിക്കും. എന്നാല്, പരോക്ഷമാ 
യി അധിക്ഷേപിക്കുവാനും അവര്മടിച്ചില്ല. വിമല 
അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നിര്മ്മല- എ 

$ നം കൊച്ചുകുഞ്ഞുതന്നെ, അവം ഇതൊന്നംത്ര 

റിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരംക്കെന്തറിയരം ലോകത്തേപ്പുറരി? 
വിമലയുടെ ആഡംബരദ്ഥിനമായ വേഷവും രസ 

തുന്ല്യമായ സംഭാഷണവും ഒതുങ്ങിയ ജിചിതരിതി 
കളും നിര്മ്മലയ്ക്, രസിക്കാതായി. അപ്രിയം ക്രമേണ 
അവജു ഞയായി രുപാന്തരപ്പെട്ട. ഇ ഭാവവ്യയത 10സ 
ദരം വിമലയ്യ, മനസ്സിലാക്കാന് കഴിഞ്ഞു. നിര്മ്മ 
ലയുടെ പിതാവിന്െറ അസൂയാര്ഹമായ ധനസ്ഥിതി 
യ്യം പദവിയും അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോം, അവരംക്കു 
വേറെ പല സ്നേഹിതമമരുമുണ്ടായി. അവരില് പത്മ 
ജാദേവിയ്യടെ സ്നേഹപ്രകടനം അവറഠംക്കു ഹാര്ദ്ദമായി 
തോന്നി. സംഭാഷണ ചാതൂഷ്യംകൊണ്ടു തതനന്ദിപ്പി 
ക്കാന് --മുഖ സു തികൊണ്ടു വശീകരിക്കാന്..പത്മജ 
അതിസമര്ത്ഥയാണു” . 

(വിമല തന്െറ ഒരു സഖിയായതു വെറുമൊരു 
ആകസ് മിക സംഭവമായിട്ടേ നിര്മ്മല കരുതിയുള്ള. 
വല്ലവിധവും വിമലഭയാട പിണുങ്ങാതെ ഒരു വര്ഷം 
കഴിഞ്ഞെങ്കില് ഏന്നു നിര്മ്മല മനഃപൂവ്വം അശിച്ച. 
അവറം വിമലയില്നിന്നും അകലുകയാണു”. പത്മജ 
യോടു ക്രടുതല് അടുക്കുന്നമുണ്ടു്. 

പത്മജ സിനിയര് ഇന്റര് മീഡിയറവവിദാര് 
ത്ഥിനിഷാണ്ട് . അവെപ്പുററി വിമലയ്യു, നല്പതൂപോ 
“ലെ അറിയാം. പത്മജയ്യം മാതൃവിഹീനയാണു”. ഒരു 
ഇളയമ്മയയടെ സ്വേഛാധികാരത്തിന് കീഴില് വളന്റ 
പത്മജയ്്, അനാവശ്യമായ തനന്േറടവും സ്വാതന്ത്ര്യ 

'രീലവും ധാരാളമുണ്ട്. തആരെയ്യം വകവയ്യുന്ന സ്വഭാ 
'വമല്ല പത്മരയ്യടേതു . ആരോടും വാഗ്വാഭത്തിനു * മു 
തിരും. അവളുടെ പ്രേരണാശക്തിയുടെ പ്രവത്തനം 
ആരംഭിച്ചതു നിര്മ്മലയിലാണു് . അതേവരെ ശരി 
യായി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലതിരുന്ന നിര്മ്മലയുടെ 
സ്വഭാവം ഏതുവിധത്തിലും മാററുവാന് കഴിയുന്നതാ 
യിരുന്നു. നിര്മ്മലയുടെ സ്വഭാവഗതി വിമലയെ വേ 
“ഭനിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം വിമല ധൈധ്കുമവലംബിച്ചു 

4, പ ള് ല്ല ന് ള്ളി പി എ 

കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. “എന്െറ നിർമ്മലേ! പത്മജയുടെ 
ക്ൂട്ടുകെട്ട ഭട്ടും നല്ലതല്ല. പത്മജയെപ്പറരി ഇവിടെ 
ക്കെങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? റി 

പത്മജയുടെ താത്തേര്ന്നിത്തം നിര്മ്മലയിലും പക 
കരുയാണെങ്കില് --" വി 

നിര്മ്മലയ്ക് ആ തുറന്ന പ്രസ്താവംആക്ഷേപകര ല് 
മാര്നൈന്നു തോന്നി. “അതെന്െറ ഇഷ്ടമാണ്. പ 
ത്മജയെപഠറി അസ്യകൊറണ്ടു ഓരോരുത്തരും പയ്യ [ 
ന്നുതെന്നും ഞാന് വിശവസിക്കുന്നില്ല. സ്കേഹസ്വരു കി 
പിണിഷാണവരം. ഞാന് സ്കേഹഷിതമാരെ തെരത്ഞെ ക 
ടുക്കുന്നതില് വേറെ ആരുടെയും ഉപഃദരം ആവശ്ച്യ 
പ്പെടന്നമില്ല.” ല് 
വിമല ദീര്ഘമായി ഒന്നു നിശവസിച്ചും പത്മജ 

യോടുത്മ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ സാഹചര്യമാണു ഇങ്ങ ഷ് 
നെ ഒരു മറുപടിക്കു നിര്മ്മലയെ പ്രാച്തൃയാക്കിയത്തെ 
ന്ന വിമലക്കറിയാം. ധാര്ഷ് ല്യം. തിക്കിനില്ക്കുന്ന 
സംഭാഷണം വിമലയ്ക്ക് ഇഷ ടമില്ല. ത്രെങ്കിലും 
ഒരദ്ധത്ച്യത്തേരട കരടി സംസാരിക്കുന്നുതു കേട്ടല് വിമ [ 
ലവ്യൂ കര്വില് വരും. മാനവസദ്സധമുദായത്തിലെ ഭര 
വ്യ്യക്തി ഇത്രത്തോളം അധ:;പതിച്ചുപോയല്ലേര റ 
ന്നാണു വിമലയ്യു, അപ്പോം ഭതോന്നകം. മനുഷ്യ 
ദയത്തെ ബാധിക്കുന്നു രു തിരാവ്യാധിയാണു ദ്ധ 
തൃ എന്നാണു വിമലയുടെ സിഭ്ദാന്തം [ ഴ് % 

വിമല അങ്ങനെ നിര്മ്മലയുടെ ഉപദേഷ് ടവി 
ന്െറ സ്ഥാനത്തുനിന്നും നിഷ് ക്കാസിതയായി. ഖി. 
മലയ്മടെ ഒതുങ്ങിയ ജീവിതം പത്മരുയ്കു രസഹ്യ്യമറ ) 
ഞ്ഞ്. വിമലയെപ്പുറരി അവരം. പറയം “ഓം ത്ത സ 
ത്വത്തെച്പററി എത്തു പറയാനാണു ? പതിനെട്ടാം 
ററാണ്ടിലെ ഒരു ജീവി, എനിക്കു വാസ്തവത്തില് ആ നി 
കട്ടിയോട “സിമ്പതി? യാണ്.” “പ്പ് 

ക്രട്ടുകാരികരം പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അവക്ക ചിരി | 
ക്കാന് പ്രത്യകിച്ചു കാര്യമെന്നും വേണമെന്നില്ല. 
ആദ മൊക്കെ വിമലയെ പരിഹസിക്കുന്നുതു കേട്ടാല് 
നിര്മ്മല പിണക്കം ഭാവിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുമായി | 
രുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പ്യോഠം അവളും ഒപ്പും! ചിരിക്കുക 
യ്യേയയത്ള. റി 

ഇപ്പ്യോഠം പത്മജയോടൊരുമിച്ചല്ലാതെ നിര്മ്മ 
ലയെ കാണുകയില്ല. നിര്മ്മല പാടെ മാറിപ്പ്പോയ 
പത്മജയുടെ സ്നേഹപ്രവാഹത്തില് മുങ്ങിമുഴുക ക്കു 
യുകയാണു. വിമലയോടു സംസാരിക്കാറുതന്നെ യിര. 

[ഴി 1 ല് ൧ത 
വര്ഷം ഒന്നുകഴിഞ്ഞു. വിമല ബി ഏ ബിരുദം 

നേടി. പത്മജ ജൂനിയര് ബി ഏ-യ്ല ചേര്ന്നു.  _ 
വിമലയുടെ അഛ്രന് സ്കാം മാസ്ത്കുരായിരുന്നു ടെ 

ന്ഷന് വാത്ങിയ ആളാണു. അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ 
സമ്പാദ്മൊന്നുമില്ല. വിമലയാണു മൂത്തകുട്ടി. കുട്ടം 
ബം പുലത്തുന്നതിനു വിമലയ്മ്് ഉദ്പയേശാനേപേഷണം 
ആവശ്യമായിത്തീര്ന്ന. അവറം ഒരു [ 
പികയായി നിയമിക്കപെട്ട. രാജധാനിയില് നിന്നും 
കുറെ അധികം വടക്കാണ് അവളുടെ നാടു. അവര്ം 
നിര്മ്മലയേപഠറിയുള്മ യാതൊരു വത്തമാനവും അ 
റിയാരുമില്ല. ന പി 

നിര്മ്മലസ്വതന്തരയായി. അവളുംപത്മജയുമ 
രുമ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഇന്നാരും കഠഠംപഠയാനി; 

ഴ് ന് ന് ചവി 
റു കം] ം ൭ 1 8, തം കക 



ി 
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നിര്മ്മലയുടെ പിതാവിനെ രാജധാനിയിലേക്കു 
സ്ഥലം മാററി. നിര്മ്മല ഇനി വിട്ടില് താമസിക്ക 
ണമെന്ന മുത്തശി നിര്ബന്ധിച്ചു. എന്നാല് അവര്ം 
ക്കു പത്മജയോടുമ്മ സ്നേഹം മുത്തശിയുടെ വാല് സ്യ 
ത്തെ തോല്പ്പിച്ചു. അവറം ഹോസ്റ്റലില് തന്നെ വീ 
ണ്ടും താമസം തുടന്നു. 

ഓണത്തിനു പത്മജയെ വീട്ടിലേക്കു പോകാന് 
നിര്മ്മല അനുവദിച്ചില്ല. മകജുടെ ഇംഗിതാനുസര 
ണം പത്മജയേക്കൂടെ അവധിക്കു വിട്ടിലേക്കു കരട്ടി 
ക്കൊണ്ടുവരാന് വാല്സല്യമൂത്തിയായ പിതാവു” എ 
ഴുതി അയച്ചു. നിര്മ്മല സന്തോഷംകൊണ്ടു തുത്മിച്വം 
ടി. പത്മജ രഹസ്യമായി ആനന്ദിച്ചു. എങ്കിലും അവ 
൭൦ പറഞ്ഞു, & 

“ഐനെറ നിർമ്മലേ! ഞാന് നിനൊ വീട്ടിലേ 
ക്ഷ വരുന്നില്ല. എനിക്കു പോകാന് വേറെങ്ങും ഇല്ലെ 
ന്നു തോന്നം പറയുന്നതു കേട്ടാല്. എനിക്കും ഓണ 
ത്തിനു വീട്ടില് പോകണമെന്തില്ലേ??” 

നിര്മ്മലയുടെ മുഖം വാടി, “എനിക്കറിയാം 
നിനക്കു വീടുണ്ടെന്നു. നിന്െറ അഹഛനേലപ്പോലെ, ഇ 
തൂയമ്മയ്യടെ നുണ കേട്ട് എന്െറ അഛന് എന്നെ ശ 
കാരിക്കുകയില്ല. എന്െറ ഇഷ് ടമാണ്ട്”' അവിടെ ക 
ല്പ്പുന. എന്െറ മുത്തശിയേപ്പപോലെ ഒരു വളുത്തമ്മ 
ആക്ഴ കിട്ടാനാണു് ? അവക്കെല്ലാം ഞാനും പത്മവും 
തമ്മില് ഒരു ഭേദവ്യം കാണുകയില്ല. വന്നേ കഴിയ. 
അല്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന് പത്മത്തിന്െറ അനു 
വാദം എനിക്കെന്തിനു ?" 

പത്മമു മനോജ് ക്തമായി മന്ദഹസിച്ചു. നിര്മ്മ 
ലയ്യടെ പിണക്കവും തീര്ന്ന. 

പഠിക്കറന് ധാരാഭമുമ്മതുകൊണ്ടു് അവധിക്കു 
വീട്ടിലേക്കു വരുന്നില്ലെന്ന് ഛരന് എഴുതി അയ 
ചവിട്ടു, പത്മജ നിര്മ്മലയോടൊന്നിച്ചുപോയി. 

പത്മജഴ്ക, നിര്മ്മലയുടെ ഗൃഹത്തില് ഒരു അതി 
ഥിയ്യടെ സ്ഥാനമല്ലായിരുന്നു. അവളെ മുത്തശിക്കും 

ഇന്സ് പെക്കക്കം വളരെ ഇഷ് ടമായി. നല്ല തന്റ 
ടവും ഉല്സാറവുമുള്ള ആ സഖിയ്യടെ സാഹചര്യം, 
നിര്മ്മലയ്യടെ അലസത ദൂരികരിക്കുമെന്ന് ആവര് 
വിശ്വസിച്ചു. പത്മജ വന്നതിനുശേഷം മുത്തശിക്കു 
പൂര്ണ്ണ വിശ്രമമാണ്. ഗൃഹഭരണത്തില് ഇത്രത്തോ 
തും വൈദഗ്ധ്യം ഒതു പെണ്കുട്ടിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലെ 

ന്ന് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്യ മുഞ്ഞശി സമ്മ 
തിച്ചു. അതു ഭണ്ടുപഠിക്കുവാന് നിര്മ്മലയെ ഉപദേ 
ശിക്കുകയും ചെയ്യ. 

ഉദാസിനതയുടെ ഒരെവതാരമായ നിര്മ്മലയെ 
അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സാഖം, ഭാവരം അര്ഹിക്കാത്ത 
താണെന്ന പത്മജുക്കു തോന്നി. നിര്മ്മല 
അനുഭവിക്കുന്ന പിതുവാത്സല്യം അവഠം 
ക്ക്” അസഘ്യമായിരുണ്ന. നിര്മ്മലയുടെ അതുലസൌഭാ 
ഗ്യത്തില് അസ്മൂയയയം തോന്നിത്തുടങ്ങി. എന്നാല് 
സാധു നിര്മ്മല ഇതൊന്നു സ്വപ് നത്തില് പോലും 
കരുതിയില്ല. പാലുപോലെ പരിശ്ുദ്ധയാണു് തന്െറ 
സഖിയെന്ന അവം വിശ സിച്ചു സ്നേഹിച്ചു. 

കോട ജു തുറക്കാറായപ്പ്യോഠം പത്മജയ്ക്ക 
തോന്നി. മുത്തശിയോട യാത്ര പഠഞ്ഞപ്പ്യോഠം, അവ 

ഖേടം 

൪ പാഞ്ഞു,നിന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയാണെന്ന ഞങ്ങ 

തം വിചാരിച്ചിടടില്ല. കുഞ്ഞേ, ഇനിയും നിര്മ്മ 
ല വതദമ്പോഠം ഒരുമിച്ചു പോരണം. സ്വന്തം വിടാ 
ണെന്നു കരുതിയാല് മതി. പത്മത്തിനു ജീവിത 
ത്തില് വന്നചേന്ന വൈഷമഞ്ങ0ം നിര്മ്മല പറ 
ഞ്ഞു” ഞെങ്ങരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . എന്തിനങ്ങനെ , ക 
ഷ് ടപ്പെടുന്നു.? ഞൊനുമ്മതുകൊണ്ടു എന്െറ കുഞ്ഞു 
ആ ദു:ഖം അറിയുന്നില്ല. പോരെങ്കില് അവളൂടെ അ 
ഛനും അവറം ജീവനാണ്. കട്ടി! ഇനിയും വരുമ 
ല്ലോ. ഇല്ലേ” 

അവഠം ഒന്നം പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ. അസ്യ. 
ഗ്നി ജ്വലിച്ചുയന്നു. 

പത്മത്തിന്െ വയും നിര്മ്മലയയടെയും സ്നേഫ 
ഭഡ്ഥതരമായി. അതില് ആ 

നിര്മ്മലയുടെ 
ബന്ധം പൂര്വാധികം 
ക്കം ഇനി അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. 
ഖെന്ധുക്കമുടെ അനുമതിയ്യമുണ്ടല്ലേര. 

൮ മു ) 4 

ത്രിസ്തൂമസ് വെക്കേഷന് സമീപിച്ചു. പത്മത്തി 
നു വീട്ടിലേക്കു പോകണമെന്ന തോന്നിയതേയില്ല. 
ഒരു വിധം പട്ടിണിയില്ലാത്ത ജീവിതം; ഇളയമ്മയു 
ടെ ഈര്ഷ്യാകലുഷമായ മുഖഭാവം; അച് ഛനന്െറ 
സ് നേഹതശ്തുന്ലയമായ പെരുമാററം; ഇളയമ്മയുടെ കുട്ടി 
കളുടെ വേണ്ടാത്ത ശാഠ്വങ്ങളും”ഉപഭവവും., അവഠം 

ക്ക സ്വഗൃഹം വെറുത്തു. നിര്മ്മലയുടെ ഗൃഹത്തിലെ 
പ്രദകമാരിയെപ്പ്യോചുത്ള ജീവിതം അവഭോര്മ്മിച്ചു. 
അഭികാമ്യമായ ആ സുഖം അവാം സ്വപ്നം കണ്ടു... 
എന്നിട്ടു രഹസ്യമായി നിര്മ്മലയുടെ ക്ഷണം പ്രതീ 
ക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

നിഷ് ക്കളൂയായ നിര്മ്മല അല്പ്യോഴും പത്മ 
ത്തിനെ നിര്ബന്ധപൂര്വം വീട്ടിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു. 
പോയി. പത്മം വിസമ്മതം, പ്രകടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ 
അതാരു വകവയ ക്കാനാണു ? 

കി 20% 20% 

പത്മത്തിനെക്കൂടാതെ വിീട്ടുകാര്യയങ്ങറം ഒന്നുംനട് 
ക്കാത്തതു പോലെ തോന്നി. മുത്തരി സുഖമില്ലാതെ. 
കിടപ്പാണ്. വിട്ടുഭരണം മുഴുവനും പത്മത്തിനാണ്ട് . 
അവക്കു പഠിക്കാന് പോല്യം സമയം കിട്ടുന്നില്ല. 
നിര്മ്മല വെ൮ം കളാക്കുട്ടിയല്ലേ? അവംക്കു അതൊ 
ന്നും നിശ്ചയവുമില്ല. 

ഭാഗ്യവതിയായ ആ മുത്തശി, അരിഷ് ടതക 
ളൊന്നം ക്രടാതെ, ഓമനപ്പത്രിയടെ മടിയില് കിട 

ന്ന ഇഹലോക ജീവിതത്ത ല് നിനാ വിരമിച്ചു. മരി 
ക്കുന്നതിനു മുന്പു പത്മത്തിനോട പറഞ്ഞു. “കുട്ടീ! 
എന്െറ നിര്മ്മലയെ ഞാന് നിന്നെ ഏല്പ്പിക്കുക. 

യാണു്. ദം:ഖമെത്തെന്ന അവറം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അ 
വം കൊച്ചുകുഞ്ഞാണു കഷ് ടം!" 

അതിസമര്ത്ഥയായ പത്മം ആ അമ്മയെ സമാ: 
ശ്വസിപ്പിച്ചു. മുത്തശിയുടെ വിയോഗം നാിര്മ്മലയ്ു,. 
ഒരു അശനിപാതമായിരുന്ന. വാല്ബല്ലഭംമശിഖര 
ത്തില് നിന്നും ആ പൊല്പ്രസൂനം ഞെട്ടു നിലം- 
പതിച്ചു. അവര്ക്കു സകല ആതശ്രയവ്യം പിതാവുമാത്ര 
മായി. റ 

ഗൃഹഭരണക” മേശം മുഴുവനും പത്മജ ഏറെറടു 
ത്തു. ഇന്സ് പെക്കര്ക്കു പത്മത്തിന്െറ സാമര്തപ്ലം 
അഭിനന്ദനാര്ഹമായി തോന്നി. അവുടെ സാന്ന്” 

നി 



1946 ൨ ൭൭ദവന) തിരുനാഠംപിശേഷാല് പ്രതി 

ഒം കൊണ്ടു, തന്െറ മാതാവിനെ ഠ ഖിയേഗംപോ। ന്സ് പെക് ടര് സാവധാനത്തില് വെളിയിലേക്കു ന 
ലും അദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. 

ഒരു ദിവസം, ഇന്സ് പെക്കര് മകളോട് ചോദി 
 കഞ്ഞേ! നിന്െറക്രട്ടുകാരിക്ക് ഹോയ്റ്റലിലക്കു 

പോകരന് തിടുക്കമുണ്ടെന്ന പറയുന്നു. ഇവിടെ താമ 
സിക്കാന് പറയു. നിനക്കെൌരു സഹായമാകമല്ലേ." 

“അതു ഞാനും തആതശിക്കാതെയല്ല. ഇനി ഇവിടെ 

താമസി ച്ചുകൊണ്ട കോളേജില് പോയാല് മതിയെ 
ന്ന ഞാന് പറഞ്ഞു അവര്ക്കതു സമ്മതമില്ല. ഈ 
പ്രാവശ്ചം എത്ര നിര്ബന്ധിച്ചാണെന്നോ ഞാന്ക്കട്ടി 
ക്കൊണ്ടവന്നതു് . ഇനി അച്ഛന് ഭന്ന പഠഞ്ഞുനോ 
ക്കണം.” 

ഉഗ്രപ്രതാപനായ ആ ഇന്സ് പെക്കര് മകളുടെ 
നിര്ട്ടേശം സ്വീകരിച്ച. 

മാന്തോലില് പൊതിഞ്ഞ പുലിക്കുട്ടിയെ നിര് 
മ്മല മാന് പേടയായിത്തന്നെ കണ്ടും വഞ്ചനയ്യടെ പു 
ഞ്ചിരിക്കൊ ഞ്ചലില് ആ പെണ് കുട്ടി മയത്ങിപോ 
യി. 

കോളജു തുറക്കാന് ഇനി ഒരാഴ്ചയേയയള്ള. നിര് 
മ്മല, അവളൂടെ ഒരു സ്ന്റേഹിതയുടെ വീട്ടില് പോയി 
രിക്കുകയാണു”. പത്മത്തിനു തലവേദനയായതുകൌ 
ണ്ട് അവരം ഒരുമിച്ചു പോയില്ല. അഛനോടു നിര് 
മ്മല പറഞ്ഞു, പത്മത്തിനു തലവേദനയാണെന്ന്. 

ആ ഹ് റ൮ദ൭യസമ്പനനന് പത്മത്തിനെ കാണാന് 
അവളുടെ മുറിയില് കടന്ന. തവം തുണല് പണി 
യില് ജാഗ രൂകയായിരിക്കുകയാണു . 

അദ്ദേഹം സസ് മിതം ചോദിച്ച, “തലവേദന 
യാണെന്നുല്ലേ പറഞ്ഞതു” ? തുന്നല് പണി അതിനൌ 
രു മരുന്നാണെന്ന താനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല."” 

അല്ല്യോഴാണു പത്മജ മനോരാജ്യത്തില് നിന്ന 
മുണനാതു” . അവരം എണിററു മാഠി നിന്നിട്ട പഠ 

ഞ്ഞെ. “ഒരു ചെറിയ തലവേദന ആത്രേയ. മനസ്സി 
ന്െറ അസ്വാസ്വല്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം. 

“എന്താണു പത്മത്തിനു മനസ്സിനു സുഖക്കേട്ട് ? 
ഇവിടെ അസ്വാതന്ത്ര്യം വല്ലതുമുണ്ടോ?" 

ഇവിടെ എനിക്കു സ്വാതന്ത്രക്കുറവോ? ഏയ് അ 
. തൊന്നമില്ല."” അവറം തുടര്ന്നു, “ഞാന് ഹോസ്റ്റലിലേ 

ക്കു തന്നെ പോകുകയാണ്. 
“കൂട്ടുകാരി പോയാല് നിര്മ്മല എങ്ങനെ തനി 

യെ തറമസിക്കും? സാധ്ൃക്കട്ടി പത്മം പോകുന്നതു് അ 
വക്കു ദുസ്സഹമായിരിക്കും.? 

പത്മജ അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണുമായി പുഞ്ചിരി തൂകി, 
നിര്മ്മല തനിയേ താമസിക്കുന്നതെന്തിനു' ? ഭവം 
ക്കു് ഒരു ഇളയമ്മ ഉണ്ടായാല് പോരേ?" 

ഇന്സ്പെക്ടര് വിഭാരത്യനായിട്ടു പതിന്നാലു സു 
ദീര്ഘസംവത്സരങ്ങരം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിപ്പോയി. മക 
രക്കു” ഇപ്പ്യോറം വയസ്സ പതിനേഴാത്്. ഇതേവരെ 
പുനര്വിവാഹപ്രശ്ന൦ അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഹ് റ൮ദയ 
ത്തില് കടന്നു ക്രടിയിട്ടില്ല. പത്മത്തിന്െറ ആ സ്ത 
ചന അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയ്യു, പ്രചോദനം നംകി. 

ഉദാസീനനായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠഞ്ഞു., “ഞങ്ങളു 
ടെ അപേക്ഷയാണു പത്മം പോകതതെന്ന്. അതു 
നിരസിക്കാലുന്തതുമല്ല."" അവളുടെ ചോദ ത്തിനുത്ത 
രമല്ല അട്ടേഹം പറഞ്ഞതു്. ചിന്താമശ് നനായിട്ടു് ജു 

ടന്നു. അട്ടേഹം ചിന്തിച്ചു, “പത്മം പറഞ്ഞതു വാസ്തു 
വമാണ്. അമ്മയ്യണ്ടായി രുന്ന പ്പോഠം ആ കുറവ്യ ഞാ 
നറിഞ്ഞില്ല. എനിക്കു പ്രായം അന്പതിനോടുടുക്കു 
ന്ന. ഇനി നിര്മ്മല വിവാഹിതയാകമ്പവോം എന്െറ 
വാര്ഭധക്യകാലത്തു എനിക്കു സഫായത്തിനാത് ആ 
മ്മ ഇതു പലപ്പ്യോഴചം എന്നോടട പറഞ്ഞിടുമ്ളുതാണ്ു്. 
ബുദ്ധിമതിയായ പത്മത്തിന്െറ ചോദ്വത്തില്യം പു 
ഞ്ചിരിയിലും പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും അന്തര് 
ല്ലീനമായിരുന്നുവോ? ഛായ്. അങ്ങനെ വരില്ല." അ 
ട്ദേഹം അതിനെപ്പുററി ഒട്ടുവളരെ സമയം ആലോചി 
ചവ കൊണ്ടിരുന്ന. 

കോളജ് തുറക്കുന്നതിന് ഇനി ഒരു ദിവസമേ 
യമ. പിറേറ ദിവസം രാവിലെ പത്മജ്മ ഫോയ്ത്ു ല 

ലേക്കു പോകുകയാണു . നിര്മ്മലയുടെ അപേക്ഷ അ 
വം നിഷ്ക്കരുണം നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു. 

നിര്മ്മല ക്ഷേത്രത്തില് പോയിരിക്കുന്ന. ജേ 
ലിത്തിരക്കു കൊണ്ടു പത്മത്തിനു പോകാന് സാധി 
ച്പില്ല. അവഠം സാമാനങ്ങഠം അടടക്കിവയ്യകയാണ്ട്. 
ഇന്ഡസ് പെക് ടര് അന്ന നേരത്തെ ആഫീസില് നി 
ന്നും വന്നു. 

പത്മത്തിനെ കണ്ടപ്പ്ോ0ം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, 
**അല്ല്യോഠം പത്മംപോകാന്ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു,ജഇല്ലേ?ം 

അതേ .നാജെരാവിലെ ഞാന് പോകുന്നു. നി 
൪മ്മല ഹോസ്റ്റലിലേയഷ്കകില്ലല്ലെര." 

“ഇല്ല. അവഠം പോയാല് ഞാനെങ്ങറന ഇവി 
ടെ കഴിയും? അവരം തനിയെ ആയാലും പോരാ. കൌ 
ച്ചകട്ടിയല്ലേ? വീട്ടുകാര്യത്ങഥം എന്തറിയാം അവര്ം 
ക്ക 97 റി 

ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പത്മം പഠഞ്ഞു, ““അതിനജ്ലേ 
ഇന്നാഠം ഞാഭനാര മാര്ഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക തു്" 

ഇന്സ് പെക്ലര് .വിരസഭാവത്തില് പ്രതിവചി 
ച്ചു; “ഓ. പത്മത്തിനതൊരു നേരമ്പോക്കു. എന്നി 
ക്കു വാര്ഭ്ധക്ഷ്യമായില്ലേ? ഒരു യുവതിക്കു” എന്നോടെ 
രുമിച്ചത്മ ജീവിതം ഇഷ് ടപ്പെട്ടെന്ന വരില്ല.” 

“ആരു പറഞ്ഞു? അങ്ങയുടെ ഈ പ്രതാപത്തില് 
പംകുകൊക്ളാന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു തരുണിയ്യണ്ടര 
യിരിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങു വൃദ്ധനല്ലല്ലെ."” 

ഇന്സ് പെക്കര് സംശയഭാവത്തില് പത്മത്തി 
നെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി, “എന്നാല് ഞാനൊന്നു ചേര 
ദിക്കട്ടെ? തെററിദധരിക്കരുതു് . പത്മത്തിനെ ഞാന് 
വിവാഹംചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന വറിലാരി 
ക്കുക. പത്മം അതു നിരസിക്കുകയില്ലേര്” 

““തീര്ച്ചയായുമില്ല."" തുടര്ന്ന് എന്തെങ്കിലും 
പഠവാന് ലജ്ജ താവളെ അനുവദിച്ചില്ല. 

അദ്ദേഹം വളരെനേരം ആലേോചനാനിമഗ്ന 
നായിരുന്നതിനുശേഷം ദ് റുഡ്ഥനിശ്ചയത്തോടുക്രടി 
പറഞ്ഞു, “എന്നാല് പത്മം! ഞാന് ഉറചുകഴിഞ്ഞും 

| പത്മം എന്െറ ഭാത്യാപഭം സ്വികരിക്കാമേ?" 
ചി 

വെറും കാര്മാത്രപ്രസക്തമായആ ചോല്ലം 
അവംക്ക് ഇഷ് ടമായില്ലെങ്കിലും അവറം മന്ദഹസി 
ച്ചകൊണ്ടു് കനിഞ്ഞു നിന്നത്തേയുള്ള. 

ആ മാനം അനുവാദമായി സ്വീകരിച്ചും കര 
ഴ് ന് 

ടം & 
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ഞ്ജ, ആ ജീചിതവിരക്തന്, പത്മജയുടെ 
ചെന്ന പ്രമപൂര്ല്വം അവളൂടെ താടി 

നി 
ഴ് 

അടുത്തു 

പിടിച്ചൂയ 

ൂ “പത്മം! പ്രസാദം ഇതാ. അഛന് വന്നോ? 
പടിക്കല് നിണ്ടതന്നെ വിളിച്ചുപഠഞ്ഞുകൊണ്ടു, 
ക്ഷേത്രത്തിതനിന്നു പ്രസാഭവംമായി വീട്ടിലെത്തി 
യ നിര്മ്മച കണ്ടതു് ഈ രംഗമാണ്. തവഠം അര 
്വരന്നുനി ന്നപായി. 
ത്. [മി [2 ഥി 

മൂന്ന വര്ഷങ്ങറാക്കുമശഷം, വെരും വിചാരി 
തമായിട്ടാണു നിര്മ്മല വിമലയെ കണ്ടമുട്ടിയതു . 
നിര്മ്മലയുടെ അഛന്െറ ദജാലിസ്ഥലത്തുമുമ ഇം 
ഗ് ളീഷ് ദൂഭിന്െറ വാഷ്മികദിനുമണേന്ന . നിര്മ്മ 
ലയും അന്ന സന്നിഹിതയായിരുന്ന. 

നിരന്തരമായ. ക് ജേശസഹിഷ് ണതകൊണ്ടു് 
ജീവചൈതമ്പ്യം നശിച്ചുപോയ നിര്മ്മലയെ വിമ 
ലഷ്ക്കപെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാന് കഴിഞ്ഞില്ല.നിര്മ്മല 
ഓടിച്ചെന്നു വിമലയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, “വിമലേ! 
എന്നെ അഠികില്ലേ? 

വിമല് തിരി ഞ്ഞു നോക്കി. ഒന്നുക്രടെ സ്മൂക്ഷി 

ച്ചുദനാക്കി. രണ്ടുപേരുടെയും നയനങ്ങഠം അശ്രം,ക 
ദുഷങ്ങളായി. 

അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിനു ന൯ിര്മ്മലയും വിമ 
പം കു കൊണ്ടില്ല. വിമല, നിര്മ്മല യേയും 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പന്തലിനു വെള്ളിയില് കടന്ന, അടു 
ത്തു ഒരു മരഞെണലില് ചെന്നിരുന്ന. കുംഭം മീനം 
മാസങ്ങളിലെ പട്ടവേനല്., ഉണക്കിക്കരിക്കാന് മറ 
അപോയ ആ പുല്പ്പൂരപ്പില് വിതറിക്കിടന്നിരുന്ന 
മഞ്ഞമലരുകഠം നോക്കി വിമല പറഞ്ഞു, “നിര്മ്മ 
ലയുടെ സ്വീകരണെത്തിനുയി തിരിച്ചിട്ടുമ്മ പച്വപ്പ 
രവതാനിയില് പ്രകൃത്യംബതന്നെ മഞ്ഞപ്പ൭ക്കഠം തു 
ന്നിപ്പ്ിടിച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കൂ. ഓ, അതു മാത്രമ 

[പിപിപി ിച്ചിനിിച്ചിച്ചി 

ലയ്യം 

ല്ല, നിറയെ മരതകംപതിച്ചതാണ്ു്. ഈ തരുമ 
ണ് ഡപത്തിനെറ കനക ൭ ശാപുരത്തില് പോലും 
പച്ചീതഞ ലില് രക 2 ത്ത 
കനകമണികഠംകൊണ്ടു തോരണങ്ങം രൂക്കിയിട്ടുമു 

ണ്ടു. ഓഫോ! നിര്മ്മല വലിയ ആരൃതന്നെ."” 

നിര്മ്മല ശോകാര്ഭ്ൂമായിഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു.വി 
മല പറഞ്ഞതിനെ സ്വാരസ്യം അവ0ം ഉളുകൊ 

ണ്ട് ആസ്വടിച്ചു് അഭിനന്ദിചു. 
വികല തുടരെത്തുടരെ ചോദ്്യങ്ങഠം ചോദിക്കു 

ന്നുണ്ടായിരുന്ന. ചിലതിനെല്ലാം നിര്മ്മല മറുച്ചടി 

പറഞ്ഞു. “നിര്മ്മല ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്ന? എവി 

ടെയാണെന്നപോല്ം എനിക്കു നിശ” ചയമില്ലായിരു 
ന്ന. 

അമ. ഛനെ ഇദ്ങോട്ടു സ്ഥലം മാററിയിട്ടു ഒരു 

വര്ഷത്തോളമായി. വിമല ഇവിടെയാണെന്നു ഞാ 

നുരിഞ്ഞില്ലല്ലേം." 

എനിക്കു ഈ സ്മ ജോലി ആയിട്ടു ഒരാഴ്ച 

ആയിട്ടേയുമള. നിര്മ്മല ആകപ്പാടെ ആള മറിപ്പോ 
യി. എത്തൊരു വ്യത്യാസം! എന്നാണു” നിര്മ്മല 

ബി ഏ ജയിച്ചതു 

എന്െറ വിമലേ! ത്താന് ബിഏഷ്യുയ; പഠിച്ചതു 

പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

ഴ് 
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പോലുമില്ല. എന്െറ ഇളയമ്മ എന്നെ പിണീട കേര 
കേജില് അയയ്കാന് വിശഷമ്മതിച്ചു. പഠിപ്പിക്കുന്നതി 
നുവേണ്ടി അച് ഛന് പണം ചെലവാക്കുന്നതു് അ 
നാവശ്ചമാണൈന്ന് അവര് ഉദാഹരണസഷിതം തെ 
ളിയിച്ചു. അച്ഛന് സമ്മതം മൂക്കി. ഇൂയമ്മയയടെ, 
കുഞ്ഞിനെ കളില്പിക്കുകയാണു് ഇലപ്പ്യോഴത്തെ എ 
ന്െറ ജോലി.” 

വിമല എന്തോ ഓര്മ്മിച്ചതുപോലെ പരഞ്ഞു. 
രോഹോ., ഞെരനും കേട്ടു. അച് ഛനന്െറ രണ്ടാമത്തെ 
വിവഹേത്തേപ്പുരറി. പക്ഷേ." 

വിമല അതൊക്കെ ദ്മറിഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഭരതെ. ര 
ണ്ടു വര്ഷത്തിരു മുന്പ്പ് . ഇടപ്പാഠം കുഞ്ഞു മുണ്ടു” ."നി 
ര്മ്മല തടഞ്ഞുപറഞ്ഞും 

ഇളുയമ്മയഷ്കു, നിര്മ്മലയ്യെ ഇഷ് ഭമല്ലേ!/നിര്മ്മല 
യെ സ്നേഹിക്കാന് കഴിഷാത്തലരാരെങ്കികുമുണ്ടോ? " 

നിര്മ്മല ന്ൌെടതോയി നിശവസിച്ചു. ഉല്ക്കടമര 
യ വ്യഥ തിങ്ങിനിന്നു സ്വരത്തില് അവം പറഞ്ഞും, 
“്എത്തായാലും ഇളുയമ്മയലല്ല? ഇളുയമ്മയ്യക് എന്നോ 

സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്, അച്ഛന് എന്നെ പ 
ഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? എനിക്കു ജീവിതത്തിലുള്ള 
ഭഒരൊററ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ബി ൫ ബിരുദം നേടണ 
മെന്നു. ആ ആഗ്രഹം, ഫലസിഭ്ധിയുണ്ടാകാതെ ഏ 
ന്നോഭൊന്നിച്ച നശിക്കുകയേയുമ്ള. അല്ലെങ്കില് .-- അ 
വര് എന്നെ ഇഷ് ടപ്പെട്ടിരന്നെ കില് ---എനെരസ്ഥി 
ത്തി ഇപ്പ്യോരം ഇങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നോ? നിര്മ്മല 
യുടെ നയനങ്ങര്ം നിറഞ്ഞൊഴുകി. ആനുന്ദത്തിന്െര 
മരധുര്യംമാത്രം രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടമ്ള നിര്മ്മല 
യും. അഴലിന്െറ കയ് പു അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയെന്നു വി 
മലയ്ക, മനസ്സിലായി. 

*ത്തരാണു നിർമ്മലേ! ആഇളയമ്മ?" 
€പത്മജാദേവി.” 
വിമല ഞെട്ടിപ്പോയി. ആകാശമണ ഡലം ഫെ 

കട്ടന്ന താഴെ പതി ച്വാല് പോലും വിമലയ്മു് ഇത്ര ആ 
ല്ഭതം ഉണ്ടാകമായിരുന്നില്ല. അവറം ആശ്ചര്യംകൊൌ 
ണ്ടു മതിമറന്ന. 

“എത്തു? നമ്മുടെ പത്മജയാ? 
അതെ, വിമലേ” ടി 
പശ്ചാത്താപവും നൈരാശ്യവുംകൊണ്ടു ' പരിത 

ല്ൂമായ ആ ഹ റുദയത്തില്നിന്നം ഉയര്ന്ന ശോക 
നിര്ഭരമായ വിലാപത്തിന്െറ മാറെറാലിയായി 
രുന്നു ആ മറുപടി 



1946 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാന്പ്രതി 5, 

(ചടക്കുംക്രര് രവിവമ്മ വലിയരാജാ എം. എല്. സി.) 

(കേക) 

മൂമഹാമേരുക്കുന്നിന് താഴ് പരപ്രദദശത്തു 

തുമയില്നില്ക്കുംകൊ ച്യുപുല്ക്കൊടിക്കതിര്പോലെ 
“നാരസിംഹമാംവപുസ്സ്സേന്തിയഭഗവാന്െറ 1 
ഘോരമാംതിരുമുമ്പില് കാണുന്ന കുഞ്ഞേതെന്നേ?? 

മുപ്പതുമുക്കോടിയും ദേവന്മാര് ഭയപ്പെട്ട 
നില്പ്പറയ്ക്കാതെനിന്നു വാഴ് ത്തുന്നുതിരുമുമ്പില് 
രാഭഭാവക്കാര് മേഘക്കൂട്ടത്തിലനു ഗ്രഹ- 
മുഭിതമൊകിവീശും കാമ്മമാംതിതമുമ്പില്, 
ചില്ക്കതിരോനെപ്പെററകാരുണ ക്കടക്കണ്ണില് 
തൂക്കള്ിത്താള വട്ടം പുണുന്നു തിരുമുമ്പില്, 
സ്വസ്വരുപാനന്ദപ്പം ഞ്വാറിലാറാടിച്ചെന്നും 
വത്സരെത്താലോലത്തില് താഴ് ത്തുന്ന തിരു 

(മുഷ്ധില്, 
കന്മഷാപഹംദിവദഠനോല്ക്കര് ഷംകൊണ്ടു 
ജന്മസഃദഫല്വം ചിത്തുംചിന്മത്നിത്തിരുമുമ്പില്, 
കൈവല്ംകൊഞ്ചിനിന്നുനിര്വൃതിക്കുഴലൂതി 
ജീവനം കൃതാര്ത്ഥമാക്കീടന്ന തിരുമുമ്പില്, 
അംബിക മണിതൃക്കണ് പ്രേമപീയു ഷംകൊണ്ടു 
ഹ് റുന്മലര്കലശമാടീടുന്നു തിരുമുമ്പില്, 
പം സാക്ഷാതൃഭക്തിയാല് വിവശമാം 
വീ പ്ലുകരംവിട്ടും തന്നില് താനറിയാതെ 

പാ ാഴ(്താഴ്ന്നം 
 നില്ക്കുമാ പ്രഹ കാദപ്പൊന്ക ഞ്ഞിനെ നോക്കൂ 

(കണ്ണേ! 
ചില്ക്കുളിരികക്കീടമാര്ഷ ഭാരതാദരം!! 

പാടില്ലെന്ന ച് ഛന് കണ്ട കോപിച്ചു തുടല്താം 
പാടടപോകാത്ത ശോപിച്ചാത്തണിത്തുനെഠറിയും, 
പ്രേമഭക്തിയാലകഴത്തോട്ടു താന് വലിഞ്ഞിട്ടു 
കോമള ഛവിവീശിക്കൂമ്പിയ മിഴികളംം; 
ആത്മനാഥനെകാണ്ടു കണ്കുളുത്തലിഞ്ഞലി 
ഞ്ഞാത്മഭാവത്തില് ചായും ഭാവവവത്യാസങ്ങളും, 
ആനദദതിരുമുററം പൂവിട്ടവിളക്കീട 
മാനനചന്ദ്രന് തൂകംപാലൊളിപ്രാസാഭവും.. 
ധാരധാരയായൃറും പ്രേമബാഷ് പത്തല് വഴി 
ച്ചാല്വെട്ടിയ പിഞ്ചെ, പൂങ്കവിറംത്ത ങ്ങളും, 
പട്ടൊളിപ്പം ങ്കോണകച്ചാത്തുകൊണ്ടുടക്കിയ 
പത്തരമാററിന്തങ്കക്കിങ്ങിണിക്കിലുക്കവും 
കണ്മുമ്പില്ക്കുണ്ടാലാരും ചെന്നെടുത്തുമ്മവച്വ 
സമ്മതംമൂളം മിടുക്കേന്തിയ മെയ് ചന്തവും, 
ഒത്തുചേന്നമ്മാപ്പൈതലാത്മനാഥന്െറ മുമ്പി- 
ലുര്ംത്തത്ം പുളകപുഷ് പാഞ്ജലിപ്പ ണ്പായ് മിന്നി) 

ശാന്തിതൻ കുഞ്ഞോമനക്കുട്ടനായ് സര്്ലംമറ 
ന്നന്തികെനിലകൊമ്ളം വത്സഃന മിഴികളാല് 
ആവോളംപാനംലെയ്ക ഭക്തദാസനാം ദേവന് 
കൈവല്വാത്സല ക്കേം വേലിയേററമായ് 

ലു (മാരി 

അക്കൊട്ടംകറേറിന് ഭീമനര്ത്തനംനിലച്വമ്മ 
പാഴ്ക്കളം മന്ദം മന്ദം ശാന്തമാവതുപോലെ 
രാഭൂഭാവത്തില് തുഞ്ചില്നിന്നിറക്കിത്തറന് 

( ശാന്തിം 



അനം അണ അട. 

പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

1, 

ഭട ല് 
ക 

നത്ത്നനംതത്തത്തത്തത്ത്ത്തത്തത്ത്തുത്തത്ന 

ഭഭുതന് പൂമുററത്തുലാത്തു നന തിരുവടി; 
ഘോരനാംഹിരണ്ല്യനെക്കൊന്നുതും മഠന്നപോയ് 
ചോരയില്ക്കുളിച്ചതും ചോരതാന്കുടിച്ചതും 
ഓത്തന്മാര് ജടരഥ""വി സ്തൂരിക്കുന്ന വേദ 
കീത്തനഘോഷം ഞെല്ലം കാതിലേശുന്നേയില്ല. 
മാമുനി ന്ദ്രഷ്മാര് ഭക്തിവീണയില് വായിക്കുന്ന 
സാമഗാനത്തെയെന്തോകയ് പെന്നു നിരസിച്ചു. 
ദേവകറംതൂഷം കള്ൂര്പ്പുംമഴയേററിട്ടേതും 
ഭാവഭേദമന്നി ല്ലപങമ്മ മെയ് പ്രപഞ്ചത്തില് 
താങ്ങുവാനരുതാത്ത വാത്വല്യയമലതല്ലി 
തേങ്ങിടും തിരുമേനി, തൂപ്പാദമൂലത്തിങ്കല് 
സാഷ് ടാംഗം നമസ് കരിചൂഴിയില് കണ്ണീര് 

(കൊണ്ടു 
സ്പഷ് ടമായ് പുഴപുത്തന്തീക്കുമാക്കിടാ-- 

(വിനെ 
കോരിവാരിത്താന് പൊക്കിതൃക്കയ്യാലെടുത്തുചെ 
ഞ്ചോരിവായ് മലര്മുകന്നോമനിക്കത്സംഗത്തില് 
കേററിലാളിപ്പാന്, പ്രേമടക്തിയാംമാതാവിനു 
ന്നാഠററുനോററു ണ്ടായൊരു പുമണിക്കിശോരനെ. 
തൃക്കണ്ണുനിറ ന്നമുത്തുകം തുടച്ചംകൊ 
ക്യപംനിയ യ് പി; 

(കഞ്ഞിനെ 

എത്ത്ത്നനന്നന്നനനന്നനന്ത്നത്നന്നത്തത്നതത്നനത്ന് 

വളരെ സ്മൂക്ഷ് മതയോടു ക്രടി തയ്യാര് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ 

ഗാ! ദശമൂലാരിഷ്ടം? 
ധാതുക്ഷയം. ഓജജക്ഷയം ഇവകമക്കെ നശി ിച്ഛു് ശരീരത്തിനു ബലത്തേയും., കാന്തിയേയു 

വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു യരച്ുനത്തെ നിലനിറുത്തുന്നതിനു വളരെ വിശേഷമറകന്ന. 
4 1. ഫഹെഡാഫിസിലൊ ബ്രാഞ്ച,കളിലൊ ആവക്ചല്പെടക 

ധന്പന്തര। വൈദൃശാല 
1.0. തൊടുപുഴ, തിരുവിതാംക്ര൪ 

ബ്രാഞ്ച,കറാ: വാഴക്കുകം, പാലാ, കോട്ടയം, വൈക്കം, ഏറണാകുളം, പൂഞ്ഞാര്, തിരുവ 
നന്തപുരം. തൂപ്പണിത്തുറ, പെരുമ്പാരുര്, കോതമംഗലം. മൂവാററുപുഴ, നാഗര്കോവില്, കര 
ഞ്ഞാര്, ആല റി ചങ്ങനാശേരി, കൊല്ലം, ആലുവാ, പഠവുര്, തിരുവല്ലം, പൊന്കുന്നം, കോ 

ഴിക്കൌട് , തൃശിവപേരൂര്, ചേര്ത്തല, മുണ്ടക്കയം; ക്രത്താട്ടുകളും, പിറവം, മാവേലിക്കര, ഈ, 
രാററുപേട്ട, കൊട്ടാരക്കര, നെയ്യാററിന് കരം, കായംകുളം, ആററങ്ങല്, പുനദ്ൃര്, മദിരാശി, എട 
പ്പര്മി, കൊച്ചി, പന്തം, തക്കല, കിളിമാനൂര് 

ദഗമുലാരിംപ്ടം 
[1 റ റ) 

കസ തൂരി; അഷ് ടവര്ഗ്ഗം മുതലായ മേല്മരുന്നകളും മററനേകം ഭിപ്യ്യമൂലികളും ചേത്ത്തു 

ധര് 

ഗല്ഗദാക്ഷരംകൊണ്ടു കോത്തുകെട്ടിയ ദിപ്യ്യ 
വല്ഗുവാസനാമാല്യയം ചാത്തിച്വ വഴിപോലെം. 

ജീവനേ ഹനിക്കുന്നു ശുദ്ധജീവനംതന്നെ 
ജീവിതാവശ്ചങ്ങളില് മുഖ്യമെന്നുതുപോലെ 
നിന്പിതാവിനെക്കൊന്ന കൈകം താനനുഗ്രഹ 
സസന്വ്ദായത്തില് കുഞ്ഞേ! നിന്െറ മെയ് തലോടുന്നും 
ദരഷ്ടരെ നിഹനിച്ചും ശിഷ് ടരെപാലിച്ചും ഹാ! 
വിഷ”ടപം കാക്കു വോക്കിന്നിങ്ങനെയെല്ലാംപറരും. 

ഓമനേ! നിന്െറ ഭക്തില്പുവാടിമൊട്ടിട്ടെന്നും 
തുമയില്വിരിഞ്ഞു ചില്പ്പ മണം ചിതറട്ടെ. 

ഒന്നനാ,മൊന്നേപൊതയളപ്പ്പൊതുളാത്മാവാം ഞാ, 
നെന്നു നി ധരിച്ചാലും സച്ചിദാനന്ദം സത്ച്യം! 

ഒന്നതാണ്ല് നിത്യസത്ചം! പുത്തനായാക്കുമേതു 

മൊന്നുമേ ലഭിക്കാനില്ലാത്മ സാമ്രാജ്യത്തിങ്കല്, 
ഉമ്മതു ചിലവകംപോകണം ംഷിപ്പുക- റ 

മു ്മതുതാനെന്നായിട്ടുമളണണാഴിയേണം. 
വായ്ക്ുതത്പത്തില് തന്നെ നില്ക്കുന്ന നീയയംപക്ഷേ 
സ്ത്ൂത ധരിക്കാത്ത പാഴ് കഴപ്പുമേയുത്ള. 

സല്വിദാത്മാനന്ദശ്രിപീയുഷലഹരിയില് 
നിശ്ചലം വാഴ” ക കുത്ത്തേ! മംഗളം ശാന്തി:ശാന്തി!? 

ഉ ക്ധധധധധധധധധെ 

 ന്നന്നന്നന്ന്്ന 



1646 . 

കേരളത്തിലെ പരാതന 
ൂ ചം 

(വ. സി. ജോര്ജ്ജ് ബി. ഏ. എല്. റവ.) 
കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വക പല ദേവാല 

യങ്ങമൂം ഫിന്ദ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ തവയ്മ്ു 
വളരെ അടുത്തെ? സ്ഥാപിതമായി എന്നു ചരിത്രസം 

ഭവം നിഷേഭ്ധ്യമല്ലാ. മാര് തോമ്മാ ശ്ലീഹാ ഇവിടെ 
മതപ്രസംഗംചെയ്കുതിനെത്തു ടന്ന മാമ്മോദീസാമുങ്ങി 
ക്രിസ്തുപ്യാനികളായവരില് പ്രമുഖന്മാര് പഹിന്ദമതാ 
ചാര്യന്മാരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നതത്രെ ഇതി 
ന പ്രധാന കാരണം. ഗ്രാമത്തിലെ പ്ര ബലന്മാരായ 
ബ്രാഹ്മണര് ക്രിസ്തുമതം സ്വികരിചതു നിമിത്തം 
ഹിന്ദുക്ഷേത്രം തന്നെ ഒ്രൈസ്തുവ ദേവാലയമായി പ 
രിവത്തനം ചെയ്കുതിനും ഉദാഹരണങ്ങം ഇല്ലാതി 

ലര. പാലയൂര് ഗ്രാമത്തില് ജപ്ര പാരമാണാസംഭവി 
ചത്. കേരളോല്പത്തി എന്നു പ്രമാണഗ്രന്ധഥത്തി 
ല് കേരളത്തിെ' അറുപത്തിനാലു  ബ്രാഹ്മണഗ്രാമ 
ങ്ങളെ. പ്രതിപാദിക്ക ന്നുണ്ടല്ലെര. വടക്കന് പ്രദേശത്മ 
കിലെ 3% ഗ്രാമത്ഭകില് പ്രധാനമായ ഒന്നായിതന്ന 
പാലയുൃ൪. പാലയൂര് ഗ്രാമത്തിനെ “ബ്രാഹ്മണ്യ” 
ത്തെ പററി തോമ്മാ പര്വം ഇങ്ങനെ കിത്തിക്കുന്ന. 
അവനിസരവരനികരമനവധി നിറഞ്ഞുള്കേ 
രാഭിമുഖ്യയസ്ഥലമാണാസ്ഥലം തുലോം 
അവരുടെ യ ഗഹനിരയയമതിനിടയിലമ്ചല 
മഫ്ോോമഹാ കേമമാണതിന്നന്തികെ 
മതിലുകളുമതിനുടയമഹിമകളുമിടയ്ക്കിടെ 
മാളികക്കൂട്ടവും കൊട്ടാരമേടയം 
മതിയിലതികതുകഭരമിയലുമൊത ഗോപരം 
മാര്. തോമ്മോ ര് മിഹായ്യ, കാണായി ദൂ രവെ. 
പട്തയോട പല കടികജുതിനുടെ സമീപത്തു 

പാക്കന്ന ശ്തുക്ര ജാതിക്കാര് പല വിഷം" 
ഇദ് ൮ ശമ യപാലയുൂ൪ഗ്രാമത്തില്, മാര്തോമാപ്ര 

വരിച്ച 00൦ അവിടെ അധിവസിച്ചിതന്നവരെ 
റൊ മോപര്വം. തൂടനന പഠയ്യന്ന. 
6കിീത്തിയേറിയ ഗ്രാമം. പാലയു രതിലന൦ 

പാത്തുവന്ന മതക്കാര് നാല്പതിത്, പരമല്ലെ 2 

അമ്പലവാസികളും ആഡ്യളസുരന്മാരും 
വമ്വേറും ജനങ്ങമുമുണ്ടനേകമവിടെ "ചര് 
വമ്പിച്ച വിഷ് അക്ഷേത്രം ഭദ്രകാളി ഗൃഫങ്ങം 
അവ്ഖലങ്ങളിങ്ങനെ ജന്പമായി പലതുണ്ടു 
ഓത്തു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓതു്തുശാലയയം ് 
“മഹാ ഓത്തന്മാരായ. വിപ്ര വൈടദികന്മാരുമുണ്ടു” 

ഇപ്രകാരമുമ്മ ഒരുബ്രാഹ്മകേന്ദ്രത്തിലാണുശ”*ളീഫാ 
മുകളിലെക്കെരിഞ്ഞ വെക്കും താഴൊളട്ടു വിഴാതെ വാ 
യമണ്ഡപത്തില് ഭശോള മാലകളായി നിറുത്തിയ അ 
തുത കര്മ്മത്താല് ക്രിസ്കുമതത്തിനന്െ ദൈവീക 
ത്വത്തെ അശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മരായ ആഘ്്യന്മാരാദി 
യായവക്കു വെക്കിപ്പെടത്തിയത്ര'. 

& അമ്പലക്കുകുമതിലിരങ്ങി മുന വരന് 
അമ്പമമനാഥനോട പേക്ഷകളം കഴി 

കത്താവ്യ മിശിഹയെ ചിത്തത്തില് നിരൂപിലു 
മാത്തേോ മാകരം കൊണ്ട വെള്ളംകോരിയെറിഞ്ഞു 
മേലോട്ടെറിഞ്ഞു ജലം വെമ്മിക്കട്ടകരം പേലൈ 
മേല് ഭാഗത്തങ്ങു നിന്നു താഴെ പതിച്ചീടാതെ 

പൌരദ്്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രരി ഒറു 

ടെ ക് 



.പഠഈരഭറ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

കീഴെ ജലക്കുഴിയും മായം ക്രടാതെ കണ്ടു 
'വിസ് മയപ്പേട്ടു, പിന്നെ സത്ച്യബോധവുംവന്ന. തല് 
ക്ഷണം രക്ഷയ്ക്കുമമ മാമ്മോദീസായയം മുങ്ങി. ശിക്ഷയാ 
ല് ഈശോദാസരായി മനം തിരിഞ്ഞു അടുത്തുനടന്ന 
സംഗതി തോമ്മാ പര്വത്തില് ഇങ്ങനെ വിശദീക 
രിക്കുന്നു - 

**ക്ഷണ്മവിടെ മുനിവരനുമമിതതരകൌതുകം- 
ക്ഷേത്രലും പര്മിയായ് നിര്മ്മിച്ചുധാര്മ്മികന് " 
ക്ഷേത്രം പമ്മിയായി തീന പരിവത്തനം പാ 

ലയര് സംഭലിച്ചുവെങ്കില്ും മാര് തോമ്മായുടെ മത 
പ്രസംശഗംമൂലം രാജാവും രാജകടുടംബത്ത്തിലെ മററംഗ 
ങ്ങും ക്രിസ്ത്യാനി കളായിതീന്ന കൊടുങ്ങല്ല പ്രരില് 
അപ്രകാരം സംഭവിച്വതായി ചരിത്രമില്ലാ. അവിടെ 
പട്ടണംതന്നെ ഒ്ര്ക്രസ്ത്ലീകരിക്കുകയാണും ലെയ്കതു” . 
കോടിലിംശപുരം മഹാഥ3വര് പട്ടണമമയിം അവി 
ടത്തെ ക്രൈസ്തുവമദേവാലഡയം പണിയുയന്നതിനുമ്മ പ 
ണം രാജാവു നല്ക കയ്യണ്ടായി. രഭീഹാ അവിടെ 
മാമ്മേദീസാ മുക്കിയ നാനആൂ൮ പേരില് മുപ്പുത്തിര 
ണ്ടു ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലക്കാര് ഉറംപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിചും ദൂ 
രിപക്ഷം അബ്ബാഹ്മണു് ക്രിസ്തു 0നികളായിതന്നുതു 

_ കൊണ്ടായിരിക്കാം മ്രൈസ്തരവര്ക്കായി പുതിയ പ 
മുമി വ്വെയ്യവാന് സംശതിവന്നുതു് . 

പാലയൂരില്നിന്നു പറവുരേക്കായിരുന്നു 
മ്മാ ശ് മീഹാ സഞ്ചരിച്ചത്. 
ലെ പ്രധാന ഉത്സവദിവസം ശ് ളീഹാ ബ്രാഹ്മണ പ 
ണ്ഡിതന്മാരെ അഭിമുഖ കരിച്ചു. ബടിയേററ, മരണമ 
ടഞ്ഞ ഹൈറടവപൂ ജകന്മാരേയയം ആനക്കൊമ്പനെയും 
പുനര്ജജിവിപ്പിക്കുകഎന്നു അത്ഭുത കര്മ്മം മാര് തോ 
മ്മാ ശ്ളീഹാ നിര്വഹിച്ചു. പാലയൂ,രിലെപോലെ 
അവിടെയും സംഭവിച്ചു. “ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളില് ക 
രിശു സ്ഥാപിച്ചു അതു പള്ളിയായി രൂപാന്തരപ്പെട 
ത്തി"യെന്നതെ ചരിത്രം. തോമ്മാപര്വ൦ആ സംഗ 
താ സ്കചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. 

““കരുണയൊടുമുനിവരനുമതുപൊഴുതു ദേവക്ക 
കര്മ്മംകഴിയ്കകന്നതന്ത്രി നമ്പ രിതന് 
കര കമല മതിലിലയുമൊരുചെറിയ വാധുത്ള- 
കൈവട്ടയില് ജലം വാങ്ങില്ൃതല് ക്ഷണം. 
കരളിലഥമിശിഹയുടെ കഴലിണനിനല്ലൊരു- 
കൈനീര്തളിച്ചപ്പോളാനയും വിപ്രതം 
മരണവിധിലിഖിതമതുവിരവൊട്ടകടന്നടന് 
മത്തോടുയത്തു പിടച്ചെണീററിടിനാര് 
ഉദിതതരമുദിതമൊടടവിരവിനോട്ടരണ്ടാമ- 
തൊന്നുക്രടിജെലംകോരിമേല്പ്പ്ൊട്ടെറി- 
ഞ്ഞതുസമയമഴകൊടതുപലകസുമസാദദൃശ്യ 
മായിച്വമഞ്ഞപോലാശ്ചരവമെത്രയും 

. ഉടന്നെമുനിതിലകനതിത്ധടിതിയിലെരു- 
15 ചേര് ട്ട: 59952. കൈജലം 
 ഉരഴിയില്പീഴ് ത്തിനാന്മുന്നാമതായതും 

കടയജഗദധിപലരതനയനുടെ വൈഭവാല് 
കൂണ്ണിനമ്പൃതിമാര്ക്കുംഗര്വകഠററുവാന് 
പി തെിലി്കടതു രുധിരതലമായൊലി 
ച്ചശ് നിപോലേപരന്നാശ്ചര്യമങ്ങനെ 

തോ 

ന്നാഭൂകളാകവെരക്ഷകന്തന്മതം 

ഹ്ൈദ്ദവക്ഷേ തുത്തി ” 

! അതുപെഴഴുതുവിപിധതരമവിടെന്ിലസിച്ചിരു 

ളു ചെയ്യുന്ന ക്രൈഷ്യവദേവാല യങ്ങറം സം 

' യിലും ഹിന്ദംക്കളായ നാടുവഴികളും 

അതിവിനയഭയസഹിതമഴകിനൊടുവിശ്വസി- 
ച്വന്നതൊട്ടമ്മാനുവോേല്ഖരംനേടിനാര് 
അവരുടയ നയനമതിനുട നെമുനിതല്ക്കാല 
മമ്പലത്തില്തന്നെ സ ഭീബനാട്ടീടിനാര്- 

ഹൈന്ദ വക്ഷേ തങ്ങളുടെ സ്മനത്തുതന്നെസ്ഥിതി 
| യില്ച്ചു 

രുക്കമാനൈങ്കികും ഹിന്ദം കേഷ തങ്ങളുടെ സമിപത്തു 
കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു 1൯ പങ്ഭികര്ം ുട്ടുവളരെയു 
ണ്ടു. ഈ പമ്മികളടെ സ്ഥാപനത്തിലും അഭിവൃദ്ധി 

പ്രഭക്കന്മാരും 

' അത്ൃധികം ഉത്സംകരായിരന്നതത്രേ ഈ വസ്ഥ 
സ്കൂ പ്രധാന ഹേതു. 

നമ്മുടെ ശ്രഭദ്ധാവിഷയമായ കാലത്തു കേരള 

[നി 

ത്തില് ;ഡസന്കണക്കിനു രാജ്യങ്ങളും, നടുവാഴിക 
ളം ഉൂണ്ടായിരുന്നവെന്നുത്മു വാസ്തവം നാം വിസ് മരി 
ക്കരുത്. 1199-ല് മാത്താണ് ഡവര്മ്മ മഹാരാജാ 
വിന്െറ ദിശവിജമയാദ്യമുക്ങരംക്കു. സാഫല്യം കൈ. 
വരുന്നതിനു മുമ്പ തിരുവിതാംക്രര് “കേരളത്തില് 
ലഘ,തരത്ങളായ രാജ്വങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു” എന്നു 
സര് ഇവാന് ഭകടട്ടന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടമ്മതില് അവ। 
ക്തിയോ അതിശയോക്തിഭയാ ഇല്ലാ. തൃപ്പാപ്പ ൪ രാ 
മ കുടംബത്തിന്െറയെറ തിരുവിതാംക്രര് രാജകുടുംബ 
ത്തിനെ റയെ പ്രശസ്തി കേരജത്തിലെ ഇതര രാജ 
കുടംബങ്ങളില് പലതിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും 
തിരുവിതാംക്രറിനുണ്ടായിരുന്ന തില് അധികം ഭവി 
സ്തൃതിയ്യണ്ടായിരുന്ന ഇതരരായ്ലയത്ങറം ധാരാളമായി 
രുന്നു എന്നുത്മുതിനെ നിഷേഡിച്വക്രടാ. - തിരുവി 
താംക്രറിനെ അപേഥഷിച്ചു വിഷ്ണീര്്ണൂം കുറഞ്ഞ രാ 
ജങ്ങളം ഒട്ടുവഭരെയുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവിതാംക്രര് 
വടക്കുംക്രര്, തെക്കുംക്രര്, ആററിങ്ങല്, ദേശിംഗനാ 
ടട, കായംകുളം, ഇജയിടത്തുസ്വരുപപം, പുറക്കാട്, 
പെരുമ്പടപ്പ്, ആലങ്ങാട്ട്, പററൂര്, ഇടപങ്ളി, കെ 
ടടങ്ങല്യ ൪, കഠഴിക്കോടട്, താനൂര്, കായംകുളം, മാ 
ടത്തിന് ഭൂര്, മണക്കുളം ,മരുംത്യര്കമങ്ങര,മജംട ഇങ്ങ 
നെ ഏതാനും നാട്ടുരറജു ങ്ങളുടെ പേരു പറഞ്ഞിട്ട്, റ 
ഭവിസ് തത്തി അനുസരിച്ചുഭ്മ ഏറെക്കുറവുകം ആ 
സ് പഭമാക്കി ഒരു ലിസ്ക്ക് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ആവ 
ശ്യചെട്ടാല് പ്രഥമസ്ഥാനം ഏതിന് അന്തിമസ്ഥാ 
നം ഏതിനു, എന്നു നിര് യിക്കുവാന് സാധിക്കുന്ന 
സമര്ത്ഥന്മാര് കരമക്കരയില് എതുയുണ്ടെന്നു കണ്ടു 
തന്നെ അറിയണം. മീന വ്വില് കത്താവു്, പാലി 
യത്തഛന്, ചെങ്ങഴിനമ്പ 0൪, കോടശേരി കത്താ 
വു”, പനമുഖം കയ് മരം, കൊരട്ടി കയ് മഠം, അഞ്ചി 
കയ” മം, പുത്തൂര് നമ്പിടി, ഇങ്ങനെ കംരമുത്തിലെ' 
നാടുവാഴികളുടെ വേറെരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാല് 
ഈ ലിയ്ക്കില് പെട്ടവക്ക്” ആടത്തെ ലിസ്ത്റില് സ്മ 
ചിതരായ നടട്ടവാഴി കളെക്കാഠം താണ പടിയാണ് 
ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു് തതരെങ്കിലും പ്രസ്താവിച്ചല് അ ഴ് 

തു വാസ്തരവമാകാനാണു സാംഗത്യം. ഇനിയും ക 
റത്തെ മുപ്പതിനായിരം, പടുതലത്തെ മുന്തൃ൮, കട; 

ത്തുരുത്ത “യിലെ മുന്തൂറു” ഇങ്ങനെ ചില പ്രാദേശിക. 

ശക്തികളുടെ പേരും' പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരില് 
ചിലക്കു നമ്മുടെ ഒന്നും രണ്ടും പട്ടികയിലെ ഒന്നാം 

തരക്കാരെപ്പ്യോലും കിടടകിടാ വിലപ്പ്യിക്കുവാനുത്മ ക 



1936 പരരഭദ്ധവനി*തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്പതി ൭൫ 

രബലവും കരകളും ഉണ്ടായിരുന്നവെന്നു നാം ഓര്, | ട്ടന്െറ നേരിടുമ്മ ഭരണത്തിലും ചിലര്, പേര്ട്ടുഗി 
മ്മിഭക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഏതാനും ഡസന് ഭടന്മാര് | സ് സാമ്രാജ്യസീമയിലും വേരെ ചിലര്  ഫ്റഞ്ച് 
മാത്രം സ്വാധീനുമുണ്ടായിതന്ന ഡു കമ്പനിയുല്ലോ റിപ്പുബ് ജിക്കില് ഉറംപ്പെട്ടും ഇന്നിയ്യം ചിലര് നവ൨൭.. 
ഗസ്ഥന്മാര് കൊല്ലത്തെ റാണിയുടെ കൊട്ടാരം കൌ | ബിനെ ഭരണത്തിലും വേറെരു വിഭാഗം നൈസാ, 
മ്മിവചു വെണ്ണീറാക്കിയ കഥ നാം വിസ് മരിക്കരു | മിനധീനരായം ചിലര് മഹാരാജരക്കന്മാരാല് ഭരിക്കും. 
തള്ളെ. പ്പെടം ജവിച്ചുപോരുന്ന. പതിനേഴാം തൂററാഞ്ടില്. 
& ഇങ്ങനെ ദശക്കണക്കിനു' ,-- വേണമെങ്കില് ശതക്ക | കേരളത്തില് നിവസിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തു യാനികളുടെ 
ണക്കിനെന്ന പറയാംം-കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാ | അവസ്ഥയും ഏതാണ്ടിപ്രകാരമായിരുന്നും . റോമായി 
ട്വാഴികളമായി കേരഭത്തിലെ നസ്രാണികഠം അട | ല്നിന്നു മാര്പ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധികളായി വന്നു 
ത്തു പെരുമാറേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും നാടുവാഴികള് | കര്മ്മലിത്താ വൈദികസംഘത്തില് ചരിത്രകാരം 
“ടെ സമരങ്ങളിലും മല്സരങ്ങള്കിലും അവര് ഭാഗഭാ | യ വിന്ചെന്സോമരിയാ അദ്ദേഹത്തിന്െറ യാത്ര. 
ക്കുകളാകേണ്ടിവന്നതിനാലുമത്തെ നസാണികം വി | വിവരണത്തില് കേരഭക്രിസ്ത്യാനികളേപ്പറരി പര, 
വിധ രാജാതിത്തികടെ അതിലംഘിച്ചു ഒരു വമ്പി | യുന്നതിപ്രകാരമാണു; “ആദ്യം അങ്കമാലിയിലേതെം 
ച്ച ജനസമൂഹമായിക്കഴിയാനും ആയ്യധാഭ്യറസത്തി | ന്നും ഇപ്പം കെട്ടങ്ങല്ലുഭരതെന്നും  പയയചപ്ചെടുത്ത 
മും ആയോധനതന്ത്ത്തിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദി | അവരുടെ സഭ (86)  എണ്പത്തിയാരിടവകയി 
ക്കാനും അവക്ക സന്ദര്ഭമുണ്ടായതു”. ല് പെട്ട രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം അംഗങ്ങളുമ്മുതായി 

ഇന്നത്തെ ഭാരതീയ ക്രിസ്തൂപ്യഠനികരം വിഭിന്ന | ലര്ഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഈ ദേവാലഷത്ങളില് ഇരുപ 
സമ്പ്ദായങ്ങളിലുമ്മ രാഷ് ട്രാധികാരത്തിനു വിധേയ ത്തിയെടുംകൊച്ചിരറജ്യത്തില് തന്നെയാണു. കടുത്തു 
രായിട്ടത്രെ കഴിയുന്നതു”. പ്രജായത്തഭരണത്തിനെറ | രുത്തിയില് ( ചിചര്പഠയുന്നുപ്രകാരംവടയാരരു അഥ 
യും, ഉത്തരവാദിത്വഭരണത്തിന്െ റയും സ്വേഛാധ | | വറ അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന കുരുമുഭ കിന്െറ ആ 
പത്വത്തിനെറയും ദ,ര്ഭരണത്തിന്െറയും വകഭേദ | ധികം കൊണ്ടു കതമഭ കീന് റാണിയുടേത് എന്നറി 
ഞ്ങ0ം അവക്കനുഭവപ്പെടന്നു. അവരില് ചിലര് ബ്രി യപ്പെടുന്നു രറജ്ൃത്തില് ) ഇരുപത്തിയഞ്ച,ണ്ടു. തെക്കു 
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ന്ക്രരില് ഒന്പതും കരിമ്ചയില് ഏഴുമുണ്ടു". ബാ 
ക്കിയുയമ്മ വയെല്ലാം ഓരോന്നിലും മൂന്നോ നാലൊ വി 
തം ഇരുപതോളം നാടുവാഴികളുടെ ഭരണത്തിലാകു 
ന്നു.” “കരിമ്പയി" എന്നു” കര്മ്മലീത്താ സനവാസി 
നാമകരണം ചെയ്യുന്നതു് എതു ദേശത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാ 
ണെന്നു മനുണ്ണ്ിലാകുന്നില്ല. കൊല്ലത്തിനു പകരമുള്ള 
ട്കൊളംബം” എങ്ങനെയോ “കരാിമ്പയി"” ആയെന്ന് 
ഉരഹിക്കാമെങ്കിലും പ്രസ്ൂത ഗ്രന്ഥകാരന് തന്നെ 
കൊല്ലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ്കൊവുലാനോ?” എന്ന ഉപ 
ഭയാഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തൃത ഈഫം സ്ഥാന 
സ്ഥിതമാകമോ? ഏതായാലും മുന്കാലങ്ങളിലെ നാ 
ടവാഴികഠം, സ്വരൂപിയോം, സാമന്തനൊ, സ്വതന്ത്ര 
നൊ ഏതവസ്ഥയില് ഇരുന്നവര് ആയിരുന്നാലും, 
ക്രൈസ്തുവദേവാലയങ്ങളെ പ്രത്വ്യേകവിധത്തില് പ 
രിരക്ഷിച്ചുവെന്നു വിശവസിക്കുന്നതു സുസംഗതം ത 
ഒന്നെ” 

ആടപധ്യാത്മികമായും സാമൂഫഹമായും ഒരേ ഒത നേ 
താദഖ്ധിന്െറ കീഴില് ബന്ധിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളി 
ല് ചിതറിക്കിടന്ന ശക്തിയയക്തമായ ഒരു സമുദായ 
ത്തിന് നാടുവാഴികളുടെ ജയാപജയങ്ങാം നിര്ണ്ണ്ണ 
യിക്കുന്നതില് സ്ഥായിയറയ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരു 
ന്നതു സ്വാഭാവികം മാത്രമായിരുന്നു. നസ്രാണി 

ട ഏത്ത രാജാവിനെ സഹായിച്ചോ ആ രാജാവിനു 

വിജയം സുനിശ്ചിതമാ യിരുന്നതിനാല് നസ്രാണി 
സമുദായത്തെ ദ്രോഹിക്കുകയോ പിീഡിപ്പ്റിക്കയോചെ 

വാന് യാതൊരു നാടുവാഴിയും തൂനിഞ്ഞില്ലാ. ഇങ്ങ 
നെ നസ്രാണി സമുദായം “തുറുപ്പചീട്ടാ"യി കഴി 
ഞ്ഞ കാലങ്ങളില് പല നാടുവാഴികളും നസ്രാണി 
ഭനുതാക്കന്മാരെ മാടമ്പികളും തരകന്മാരും ആയി ഉയ 
ത്തുകയും അവരുടെ മതാരാധനയ്യു, വേണ്ടി ദേവാല 
യങ്ങറംക്കു സ്ഥലവൃം ധനവും നിത്ചയവിളക്കിനുമ്ളൂ വ 

ക്കളും ഉദാരമായി കല്പ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയം ചെയ്യ: 
ക്രിസ്തു ച്രാനികളുടെ പ്രതാപം ഹേതുവായി നാട്ടുരാ 
ജുറുക്കന്മാരും പോര്ട്ടുഗിസകാര്, ഡച്ചുകാര് എന്നി 
യൂറോപ്യന്മാരും തമ്മില് നടന്ന പലേ ഉടമ്പടിക 
ളിലും ക്രിസ്തു ച്ാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളുംനി 
തിന്ല്യായപരിപാലനത്തിനെറ കാര്യം പ്രത്്യേകംഎ 
ടുത്തു പറയേണ്ടി വന്നിട്ട ണ്ടെന്നത്ളു സംഗതിയും പ്ര 
ന്്രാവയോഗ്യമാണു. 1662-ല് ഡച്ചുകാരും തിരുവി 
താംക്രറും തമ്മില് നടന്ന ഉടമ്പടി ഇതിനെ ഉദാഹ 
രിക്കുന്ന. കൊച്ചിയും ഡച്ുകാതം തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു 
ടമ്പടിയില് തിരദേശക്രിസ്പ്യാനികളുടെയം മററു 

_ ക്രിസ്തപ്യാനികമളുടെയും കാരത്തില് നിതിന്ല്യായനി 
ര്ദ്വഹണാധികാരം പോര്ട്ടഗിസകാരുടെ കാലത്തു 
ണ്ടായിരുന്ന സവ്പദായത്തില് ഇരുക്രട്ടതടെയും നിയ 

 ശ്രരണത്തില് ആയിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥചെയ്തി 
_ രുന്ന. പോര്ട്ടഗിസുകാതം കൊല്ലവും തമ്മില് ഉണ്ടാ 

യ ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയില് ക്രിസ്തു 0നികളെ യ 
റോപ്യ്യന്മാതുടെ പ്രത്യ്േകസംരക്ഷണയില് വെക്കുന്ന 
ഒരു ലൃൃവസ്ഥയുണ്ടായി രുന്നവെന്നുമ്മുതും വക്തവ്യയമ, 

_ ത്രെ. നസ്രാണികളെ സംബന്ധിച്ചു കുറെവിസ്ക്രാരം ന 
 ടത്തുന്നതിനു സാധാരണ ഉല്ലോഗസ്ഥന്മാര്ക്കു അധി 

കാരമില്ലായിരുന്നു. ആ ച്മതല നാടുവാഴിയോ പ്ര 
 ധാനമദ്ര്രിയോ വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന. പു 

17, ഉ; ള്: 

ചേരമാന് | 

പെരുമാളിന്െറ കാലത്തു നസ്രാണികഠംക്കു ലഭിച്ച 
സ്ഥാനങ്ങളും ആനുക്രല്യങ്ങളും കൊണ്ടു മാത്രം ഈപ്ര 
ത്ചേകസ്ഥിതി ക്രിസ്തു ച്ലാനികംക്കുണ്ടായതല്ലാ. മുക 
ളില് സൂചിപ്പിച്ച കര്മ്മലീത്താചരിത്രകാരന്മാര്അ 
സു പിള നോക്കുക. തഞ്ങറംക്കധീന 
രായി അധികം ക്രിസ്തപ്യാനികം ഉള്ളു നാടുവാഴിക 
ളെ! അധികം ഭയപ്പെടകയ്ും ആദരിക്കുകയും . ചെയ്യു. 
ന്നു. അവര് അധികം ബലമുജ്മുവരെന്ന പരിഗണി 
ക്കപ്പെടുകയുയം ചെയ്യുന്ന. ആകയാല് നാടുവാഴികഠം 
വിശ്വസ്തരും സത്ച്യവാദികമും എന്ന സാമാമ്പ്യയോ 
ഗൃതകളോടുകക്രടിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരില് നി 
ന്ന സിഭ്ധിക്കുന്നു ഉപകാരം പ്രമാണിച്ചും അവരില് 
നില കൊള്ളന്ന യോഗ്യതകഠം ഫേതുവായയം അത്ച്യധി 
കം സ്നേഹിക്കുന്ന. 
വിന്ചെന്സൊമരിയാ തുടര്ന്നു പറയുന്നു; ഭവന 

ഞ്ജറംക്കു പടിപ്പുര പണിയിക്കുക, ഇതുബ്രാഹ്മണരുടെ 
പ്രത്യേകാവകര്്ശമാണു്. എങ്കിലും ക്രിസ് ത്യാനിക 
ക്കും അതിനു സ്വാതരന്ത്്യമുണ്ടു്. ആനമേല് സറാരി 
രാജാവിന്െറ അവകാശികരഠംക്കു മത്രമേ അനുവദി 
ച്വിട്ടുമമ വെങ്കിലും അതും ക്രിസ് തവാനികര്ംക്കാവാം.; 
ക്രിസ് ത്യാനികറംക്കു രാജാവിനെയും പ്രധാനമ 
ത്രിയുടെയും സന്നിധിയില് ഇരിക്കുവാന് സ്വാതന്ത്ര 
മുണ്ടു് . രാജപ്രതിനിധികരംക്കു മാത്രം അനുവദിക്കു 
പ്പെട്ടിട്ടുമ്മ പരവതാനിയേലിരുപ്പു് അവര്ക്കും തആ 
വാം." എല്ലാ കേരളിയരാജ്യങ്ങളു ുംതന്നെക്രൈസ്ത്ു 
വ ദേവാലയങ്ങറം, സങ്കേതങ്ങാം അഥവാ അഭയ്യസ്ഥാ 

നങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന.എരൂകഠോരശി 
ക്ഷയ്യര്ഹനായ കഠറക്കാരനായിരുന്നാലും ദേവാലയ 
സങ്കേതത്തില് പ്രവേശിച്ചാല് ശിക്ഷയില്നിന്നും ദ 
ണ്ഡൌനത്തില്നിന൦ം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാമായി രുന്ന. സ 
മജേതലംഹനം ഒരെ വവിയ പാതകമായി അത്രൈസ 
വര് പോലം കരുതിയിരുന്ന. 

എന്നാല് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില്യം 
എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്ാനികറം, കുസുമതല്ലാ 
വാലംബികളായിതുന്ന വെന്ന നം ചിന്തിക്കരുത്” .കു 
ഴമ്പിലെ എറമ്പ് എന്ന രീതിയില് അങ്ങമിങ്ങുംചി 
ല നാടുവഴികളും അവരുടെ അമായ്പ്യമുഖ്യരും മ്രൈ 
സ്തുവവിരോധികളായി കാണപ്പെട്ടു. മതവിപ്രതിപ 
ത്തിയല്ലാ രാഷ് ടരീയമായ അവകാശത്തക്കങ്ങളും മ 
ററുതരത്തിലയമ്മു അഭിപ്രായഭിന്നതകളുമാണു പ്രസ്ത്രത 
വിരോധത്തിനും തന്മൂലംഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബു 
ഭ്ധിമുട്ടുകംക്കും കാരണമായിരുന്നതെന്നം പറയേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഈ വക സാഥ്ചയങ്ങളില് ദൈ 
വസഹായവും മാര് തോമ്മായുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥവും ക്രി 
സ്തരാനികളെ സമാശവസി പ്പിക്കുകയും പുരോഗമനേ 
റമംഖരാക്കുകയും ചെയ്യ. 

മുകളില് സുചിപ്പിച്ച വിന്ചെന്സൊമരിയഃ 
എന്നു കര്മ്മലീത്താഗ്രന്ഥകാരന് ക്രരൈസ്തുവപീഡന 
ത്തിന്െറ പല ഉദാഹരണങ്ങളെയും അഭ്ദേഹത്തി 
നെറ യാത്രാവിലരണത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു ചേത്തിട്ട 

ണ്ടു. അവയില് ഒന്നരണ്ടുമാത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധാരിക്കാ 
മെന്ന കരുതുന്ന. അന്നത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന 
ലല (ശേഷം 89-ം൦ പേജില്) 



1946 . പരരഭധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്പതി 

ി ര് 

ഇഇടതുന്ന വളന്നനില്ക്കുന്ന പുല്ലുകഠംക്കിടയി 

ലൂടെ സപാതന്ത്ര്യമായി ഇഴഞ്ഞുനടന്ന് രാത്രികാല 

ങ്ങളി ല്ഇരതേടുകയും പകല്സമയം സുഷ്യരശ മിക 

ടന്നലെല്ലറത്ത കററിക്കാടുകംക്കിടയിലെ കുളുര്മ്മ 

യില് കഴിച്ചകട്ടകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജീവിനിണ്ടുന്ദി 

വന്ന കിടക്കുവാന് പോലും ഇടയില്ലാത്ത ഒരു മചറുക 
ട്ടയില് ചുരുണ്ടക്രടിക്കഴിയക--- അതായിരുന്ന ആ 
പാമ്പിന്െറ വിധി! പൊള്ളുന്ന വെയിലുള്ള, പകല് 

സമയങ്ങളില് പോലും അവന് യജമാനന്െറ ആ 

ജ് ഞയനുസരിച്ച് ഫണമ്യയത്തിനിന്ന് ആടണം. ഇര 

തേടി വെളിയില് നടക്കുവാനുമുമ രാത്രിസമയങ്ങളി 

ല് ത്ത കൊച്ൃക്രടയില് ചുതണ്ടക്രടി കഴിഞ്ഞു കെറങള്ള 

ണം. പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ച ജ് [വിതരിതിക്ക് നേരെ 

വിരുഭ്ധമായിരുന്ന അവനേറതു' . 
നട്ട വയ്യ പോലും സൂര്യകിരണങ്ങകുടെ 

ശ് മികഠാക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്ത ഒരുവലി 

യ മുള ംകാട്ടിനുമ്മിലണോ അവന് ജനിച്ചതു്. കുളൂര് 

ക്രാഠേറററ് ആ മുളങ്കാട് മുഴങ്ങിയ മുക്കിപ്പാട്ടായിരുന്ന 
അവനെറ താരാട്ട് .ദ്ധങ്ങനെ കശൈശവംമതല്ക്കു 

തന്നെ അവനു് സംഗിതാഭിരുചിയുണ്ടായി. 
ആ സംഗിതാഭിരുചിയാണ് അആഅവനെറ സ്വത 

നൂജീവിതം നശിപ്പിച്ചതു . മുളങ്കാടിന്െറ സംഗി 
തം ശ്രവിച്ചസഖിച്ചപോന്നു ഭ്൨൯ ഒരുദിവസം അ 
തിലും ആകര്ഷകമായ ഒരു വിചിത്രമായ ഗാനംകേ 
ട്ട്" വെള്ളിയിലിറങ്ങി അതു പുറപ്പെട്ടദിക്കിഭലക്ക്” ഇഴ 
ഞ്ഞു. ആ ശബ് ദത്താല് ആകൃഷ് ടനായിത്തിന്ന അ 
വന് അതിന്െറ ഉല്പ്പുത്തിസ്ഥാനത്തെത്തി അതോ 
ടെ അവന് സംപൂര്ണ്ണ്ുമായി ആ നാദവിശേഷം പുറ 
പ്പെടവിച്ുകൊണ്ടെ രുന്ന കഴലിനമ മ്പിലായിനി ന്നു 
പത്തിലിതിത്തു് സര്വ്വലുംമറന്ന് ആടിത്തുടങ്ങി. തത 
ഗാനം ക്രമേണ ഉയന്നറതോടെ അവന്െറ ലാസ്ധ്യവും 
അതോടൊന്നിച്ചയന്ന. അങ്ങനെ തമ ഗാനം ബ്രഹ്മ 
ത്തില് ലയിച്ച. അവന്െറ കഴുത്തില് കാരിരുമ്പ 
പോലെ കഠിനമായ കരം പിടിമുവൃക്കിയപ്പോഴാണ് 

അവന് പരിതസ്ഥിതികഠംക്കു പ്രജ് ഞെനായതു. പ 
ക്ഷെ വാപൊളജിച്ച വിഷം വമിക്കവാന് പോലും കഴി 
യാത്തവണ്ണ്ും അവന് കഴങ്ങിപ്പോയി. അവന്വാലി 
ട്ടടിച്ച. ചററിപ്പിടിച്ചു. തലയിട്ടുകടഞ്ഞു. പക്ഷെ ര 
ക്ഷപെടടവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

അവര് അവനെ നിരായുധനാക്കി. പ്രകൃതി അവ 
ന സ്വയരക്ഷാര്തഥം നല്കിയിതന്ന ആ മാരകമാ 
യ ആയ്യധം -- അവന്െറനിശിതമായ വിഷപ്പല്ല് -- 
നഷ് ടപ്പെെട്ടതോടെ അവന് കേവലമൊത കാതുകവ 

പൃടമ്മര 

ി 

| 

പി7/7/0/4൧7 
(നാഗവള്ളില് 

ആര. എസ്സ് . കറപ്പ ബ॥ി.എ.എല്.ററി ) 

നി 
വായി ത്തീ ന്ന 

ന തപ€വയയ ൭ 
രു ജന്തു ആര്ക്കംഅ 
ടുത്തുലെല്ലം. ഷ്ടം 

ലെ കഴുത്തില് ച 
ററിഇടാം. 

അവനെഠ അടി 
മത്തത്തി ന്െറ ആ 

വന് അവന്െറ നിസ്ത്ണു 
ഘഫ്വായത പൂര്ണ്ണൂമറ 

യി മനസ്സിലായി 

രുന്നില്ല. അന്ന് ക്രടയുടെ മൂടിതുറന്നാലുടന് 

അവന് ഉഗ്രമായി ചീററുമായിരുന്ന. പത്തിളയ 
ത്തിപ്പിടിച്ച നാലയപാടടം ചലിക്കുന്ന കണ്ണുകളാല് 
നോക്കുമായിരുന്ന. അവന്െറ യജമാനനായ ആ പാ 
മ്പാട്ടിയെ പലതവണ അവന് ച്ചററിക്കൊണ്ട് കഠി 
നമായി കൊത്തിയിട്ട, പോലുമുണ്ട്. 

പക്ഷെ ക്രമേണ അവനന്െഠനില്ല 
ഒല്യമായെന്നതോന്നുന്ന. അവന് ച്ചററിയതുകെരണ്ടോ 
കൊത്തിയതുക്കൊണ്ടോ യാതൊരു ഫലവുമില്ലെന്ന് 

ആ ജീവിക്കു മനുസ്തിലായിരിക്കണം. ഉഗ്രനായ ആ 

ജീവി ശാന്തനായി. അവന്െറ മൂര്ഖത്വം മാറി. അ 

വന് സകലതും ശാന്തമായിസഹിക്കുന്ന അടിമയായിം 
ഇന്നവന് ചീ ാറില്ല. കൊത്തുന്ന കായ്യംപേട 

ലും മഠന്നതുപോലെതോന്നം. ക്രടയുടെ മൂട തുഠണ്നരലയ 

ടന് അലസമായി അവന് പ്ര്റത്തിറങ്ങം. കഴല്വി 
കികേട്ടാലുടന് പത്തിവിതിത്തി ആടിതുടങ്ങും. അതു 
നിന്നാലുടന് തലതാഴ്ത്തി ചുതണ്ടുകിടക്കും. അവ 

ന്െറജീചിതം കേവലം യാന്ത്രികമായിത്തീന്ന. 

ആ കൊച്ചൂക്ടടയില് ചുതണ്ടുക്രടിക്കിടന്ന കിട 

ന്ന് അവന്െറ ഓജ 
യേയും ഏതിരാജിയേയും ഒന്നപോലെ അസ്ലുചേതന 

മാക്കുവാന് കെല്പ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ കണ്ണുകളുടെ കുര _ 
ത്തി മത്ങിപ്പോയി.” കോക്കുന്നവരുടെ കരളു കിടു 
കിടുപ്പിക്കുന്ന ആഴ്ചമഗ്രമായ ചീററലിനന്െറ ശക്തി 

പൊയ'പോയി. ത്ത ഉടലിന്െറ കൊഴുപ്പം കമനീ 

യതയും കുറഞ്ഞു. അവനെറ ഉടലും ഉയിരും ഒന്ന 

പോലെ തോട്ട, 

നേക്കാം. അറപ്പി 

ല്ലെങ്കില് മാടപോ . 

ദ്യകാലങ്ങളില് അ 

അവനുബചോ 

തേജസ്സമെല്ലാം നശിച്ചു. ഇര 

പോലെ മുരടിച്ചുകഴിഞ്ഞും പത്തി വിരിച്ച നിന്നു _ 

ൽ ചെ [ന] [ 



32 ച 
[ 

ി 
പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി. 1946 

ടീര്ഘമനരം ആടുവാന് പോലും അവനു കെല്പ്പില്ലാ 
തായി. 11 
പകലും രാത്രിയിലും ആ കൊ്ൃകടയ്യുഭമില് ക 

ഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവന് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ട 
പ്പെട്ടപോയ സ്വതന്ത്രജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു ചിതിക്കു 
ന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നേരിയ നെടവീര്പ്പകഠം ആ അ 
ടമുകെട്ടിയ ക്രടയ്കമ്മില് നിന്നം മുഴങ്ങുന്നമതത്തിനു ? 
പിടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം അതില്നിന്നും പുറപ്പെടന്നതെ 
ത്തു? അവ വേദനിക്കുന്ന ഒരൊത്മാവിന്െറ ദിനരര 
ഭനത്ങദല്ലേ? പവ പവ പടണങ്ങളിചും നാട്ടില് പു 
രങ്ങജിലയം അവന് യയുമാനനു മൊന്നിച്ചു പോയിട്ട 
ണ്ട്. പരസഹസ്രം ത്തമുകളുടെ മുമ്പില് അവന് പ 
ത്തിഖിരിച്ചാടിയിട്ടുന്ട് . പലരും അവനെ കതുഭം 
ത്തോടെ നോക്കിനാന്നിട്ടണ്ടു് . പദ അവയൊന്നം 
അവനു നേരിട്ട നഷ് ടത്തിനു പരിഹാരമായില്ല. 

സ്വതന്തരമാകവാന് അവന് പലതവണ ശ്രമി 
ച്ചിട്ടുണ്ട് . ,ക്രട തുറന്ന് അവനെ വെളിയിലിറക്ക 
മ്പാഠം പലപ്പാഴും അവന് സ്വതന്തനാകവാന്കൊ 

ര്, ച്ച മുഴന്നാട്ടിഴഞ്ഞു നോക്കും. പക്ഷെ മൂന്നടിമുന്നോ 
പോകും മുമ്പായിത്തന്നെ അവന്െറ യജമാനന് അ 

വനെ പിടിച്ചെടത്തു ക്രടയിലിടും. ക്രമേണ അതുംഅ 
വന് ചെയ്യാതായി. 

അങ്ങനെ കേവലം യാന്ത്രികമായ വിരസതയി 
| ലൂടെ ആ ജീവിതം മുന്നോട്ടിഴഞ്ഞു പൊയ്യ്ൊണ്ടിരുന്ന. 
ജീവിതം കാമ്യമാക്കുന്ന തൊന്നും ആജീവി അറിഞ്ഞി 
ട്ട€പാലുമില്ല. ഉടലിനെ വയും മയിരിന്െറയും ഉഗ്ര 
ങ്ങളായ തേക്കത്ങളെല്ലാം ആ കൊച്ചുക്രടയ്കകുമമിലെ ഇ 
ടുഞ്ങിയ അത്തരിക്ഷ ത്തില് ഒതുങ്ങിയൊട്ടങ്ങില്പ്യോയി. 
ഹൃദയ ത്തിനെ ൭ ഷ്ഡികാരവായ് പും സ്വപ*നത്ങളുമെ 
ല്ലാം വാടിക്കെഴിഞ്ഞു. മരണത്തില് കവിഞ്ഞെട 

ന്നം ആ ജീവിക്കു പ്രതീ ദഷിക്കുവാനില്ല. 
പല തവണ അവന് പടം ചൊഴിച്വ. പടംപെൌ 

ഴിച്ചു് പുതിയ പടം യരിക്കുന്നുതു യയവനേജജ്' വന 
മാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പുതുക്കിയ യരവനും കൌ 
ണ്ടു ആ അടിമയ്യെത്തു് . പ്രയോന്നമാണുമ്മുതു്? ആക്ര 
ടഡ്ഡതുമില് ചുതണ്ടു കം ടക്കുന്നതെന്തിനു? 

സ്വതന്ത്രമായ അത്തരിക്ഷത്തില് ജീഖിക്കുന്ന 
പാമ്പൃകരം പടം പൊഴിച്ചു പുതിയ പടം ധരിച്ചു ക 
ഴിയ്യഭമ്പോരം നവീനമായ കാന്തിഷോട്ടം ഉന്മേഷത്തോ 

ട്ടം കരടി ജീവിതമാസ്വദിക്കുവാന് തുടങ്ങും. ഇരമയ 
യം ഇണയേയയം അവര് ഉന്മേഷത്തോടെ തിരക്കിനട 

(830-ംംഭപജില്നിന്നും തുടര്ച്ച) 
നാമാവശേഷമായിത്തിന്നിട്ടുമ്മതിനാല് രാജ്വത്തി 
ന്െറ പേരും മററും ഇവിടെ വിട്ടുകളയുന്ന. 

€ 6 നാടുവാഴിക്കു ക്രിസ്തു വനികളുടെ പേരില് 
അപ്പിതി ജനിക്കുകയാല് അവര് വളരെ മുമ്പല്ലാതെ 
തങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിനു മുമ്പില് സ്ഥാപിച്ചിട്ട 
ണ്ടായിരുന്ന കരിശിനെ പിഴുതുകളയുന്നതിനു ഏതാ 
നം ഭടന്മാരെ പറഞ്ഞയല്ു. ഭടന്മാര് വഭജരെ ഭനരം 
ഉററു ശ്രമിച്ചിട്ടും കുരിശിനെ ഇളുക്കുവാന് സാധിച്ചി 
ലല. അവര് അനന്തരം ആനയെ വരുത്തി. ആ മൂഗ 
ത്തിന്െറ സഫഘായത്താല് കുരിശിനെ ഇളക്കി നില 
ത്തിട്ടു. രോഷാകലരായ ഭടന്മാര് ഇതുകൊണ്ടും തൃഷ്ലി 

പ്പെടാതെ കുരി ശുമരം നദിയില് ഇടുകയും അതു ഒഴു 

ക്കില്പെട്ട് ആ പ്രദേശത്തില്നിന്നു ദൃരത്തെക്കോ 
പോയി മറയുമെന്ന ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒഴു 

ക്ക ഒരുവിധം ശക്തിഷായിരുന്നവെങ്കിലും ഏതോ പ്ര 

ബലമായഎതിര്ശക്തിപ്പയോഗിക്കപ്പെട്ടവെന്നവിധം 
കുരിശു മെല്ലെ ഇളകി മുകളിലേക്കു കയറുകയ്യം ഏ 

കദേശം ഒരു മൈല് ദ രെഒരു ക്രിസ്തവാനിയുടെ ഭവ 
'നത്തിനു സമീപം അല് ഭതവശാല് കരയ്യുറയ്കകയും 

ചെയ്യു. ഇതറിഞ്ഞു മററ ക്രിഷ്ുാന്ദികളും അവിടെ 

എത്തി ആഹ് മദപൂരിതരായി കരിശിനെ സ്വീക 

രിച്ചു ഒരു പുരകെട്ടി അതില് സൂക്ഷിച്ചു. ഈവിവരം 
ഗ്രഹിച്ച അക്രൈസ്തുവര് വീണ്ടും കുരിശിനെ നദിയി 
'ലെഠിയാന് ഉദ്യമിച്വെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല. ദൈവഹി 
തത്താല് സംഭവിച്ചതു മായയുടെ പ്രവത്തനം മൂലമാ 
ണെന്നു അവര് ശഠിച്ചു." 

മുട്ടത്തു നടന്നു ഒരു സംഭവത്തെപ്പുററി ഗ്രന്ഥകാ 

_ രന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന. അവിടത്തെ പമ്മി ഹിന്ദും ക്ഷേ 
! തൂത്തിനു വളരെയടുത്തായിരുന്നതിനാല് ബ്ദാഹ് മ 

ണപുരോഹിതന്മഭര് അസ്വാസല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്ന. പമ്മിയിചെ മണിനാദം ഭക്ഷേതുത്തിലെ 

കര്മ്മാചാരക്ങറംക്കും ഭതങ്ങളുടെ സ്ൈരവാസത്തി 
നും പ്രതിബന്ധമെന്നു” അവര് കുരുതി. ഈ ബേ 
ധം കാലമക്രമംകൊണ്ടുംമാറിയില്ല. മണിനാദം തീ 
ത്തും പുരോഹിതവൃന്ദത്തിനു ംസ്സഹമായിത്തീന്നു.ക 
ടശി ബ്രാഹ്മണര് പഴയ ക്ഷേത്രത്തെ ഇടിച്ചുപൊ 
ളിച്ചു പമ്മിയില്നിന്നു ക്രടുതല് അകലത്തില് പുരു 
തയി പണിയിപ്പിച്ച എന്നമുമതാണു് അനതന്തരചരി 
ത്രം. 

വേറൊതദിക്കില് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ക 
ത്തനാരും തമ്മില് തക്മെുണ്ടായി. കത്തനാരുടെ അവ 
കാശവാദം ബ്ദറഹ്ണനു ആക്ഷേപസൂചകമഭയി തോ 
ന്ന കയാല് നാടവ്വാഴിയുടെ പക്കല് പരാതി ബോധി 

പ്പിക്കുകയും നാട്ടവാഴി കത്തനാക്ക അടിശിക്ഷ വി 
ധിക്കുകയും ചെയ്തും ശിക്ഷ രഹസ്യത്തില് നടത്തി 
അതില്നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന അനര്ത്ഥം ഒഴിക്കാമെന്നു 
നാടടവാഴി ഉറച്ചു. പക്ഷെ ആ രാത്രി തീത്തും അപ്രതി 
ക്ഷിതവും അഭൂതപൂവ്വവയമായ ഒരനുഭവം അദ്ദേഹത്തിനു 
ണ്ടായി. അഭിവന്ദ്്യനെന്ന തോന്നിയ ഒരു വയോവ്ൃഭ്ധ 
ന് നാടുവാഴിക്കു പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹം മുതപ്രായ 
നായതുവരെ ഒരു വടികൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ തുടരെ അ 
ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. നാടുവാഴി ചെയ്തു തെററായകഠറാ 
രോപണവും തുടര്ന്നുണ്ടായ ശിക്ഷാവിധിയും യബൈ 
സന്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ശാസിച്ച ശേഷമാണു” ഈ അടി 
ശിക്ഷ നടത്തിയതു”. പ്രഭാതത്തില് അദ്ദേഹം ഈർ 
ഭ്ധശവാസം വലിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. മരണത്തി 
നു മുമ്പായി തനിക്കു പററിയ അബദ്ധത്തെല്പുററി ആ 
ട്രേഹം മനസ്ത്രാപപ്പെട്ടവെന്നുത്രെ ഗ്രന ഥകാരന് പ്ര 
സ്ക്രാവിക്കുന്നുതു. വൃദ്ധന് വിശുഭ്ഠ തോമ്മായാണെന്ന 
വിശ്വ സിക്കപ്പെട്ടു. മാര്ഭതാമ്മാ ക്രിസ്തു ച്നികളുടെ 
ചരിതത്തില് വൃദ്ധവേഷധാരിയായിതോമ്മറ അപ്പോ 
സ്തൂലന് ഒര ജനുസമുദായത്തിനു് വമ്പിച്ച അനുഗ്രഹ 
്ങഅാംചെയ്തിട്ടുള്മുതായി നാം കാനുന്നു. 
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ക്കുംം പക്ഷെ അവനു കഴിയ്യന്നുതു ആ ക്രടയില് ചൃ 
രുണ്ടുക്രടി കിടക്കുവാന് മാത്രം. 

അങ്ങനെ അവന്െറ താരുണ്യം ക്ഷയിച്ചു. അവനും 
അവരെറ യജമാനനും ഒരുപോലെ വൃദ്ധരായി.ആവൃഭ്ധ 
നായ പാമ്പാട്ടി പലല്പോഴുംരോഗംകൊണ്ടുകിടപ്പിലാ 
യി. അപോഴെെറക്കെ ആ പാമ്പിനു ആഹാരം കിട്ടാ 
തെയുമായി. അതോടെ അവന്െറ ശരീരംനന്നേ ശോ 
ഷിച്ചു ദംര്ബലമായി. പ്രടയില്നിന്നം തല പൊക്കു 
വാന് പോലും ക്കെല്പ്പില്ലഭതെ ൮൯ രാപകല് അ 
തിനുമ്മ്കില് അര് ബോധരവസ്ഥയില് ചുരുണ്ടുക്രടി 
ക്കിടന്ന. 

ആരുമില്ലാതെ ഏകനായി ജീവിതത്തിന്െറ അ 
ഞ്ച്യകാലം കഴിച്ചുക്രട്ടേഞ്ടിവന്ന നി ₹ ഭാഗ്യവാനായ 
ആ പാമ്പാട്ടി അവന്െറ ഏക സ്വത്തറയ ത്ത പാമ്പി 
ന്ക്രടയും പേറിക്കൊണ്ടു പെരുവഴിയിലൂടെ വേച്വുവേ 
ചു പോകുമ്പോറം ഒരു ദിവസം ഒരു ചുമട്ടതാങ്ങിയുടെ 
മുമ്പില്, ഉരുണ്ടുവിണു മരിച്ചു. അത്ങനെ അയാളുടെ ദം 

“ രിതഭാരമിഠക്കിവെയ് ക്കുവാന് അയാഠംക്കു കഴിഞ്ഞു. 
അഭതാദെ അയാമൂടെ ജീവിതയാത്ുയും നിലച്ചു. 

അയാളുടെ തലയിൽനിന്നും ക്രട തെറിച്ചു ദൂരെ 
പ്പോയി വിണു. വീഴ്ലയുടെ ശക്തിമൂലം അതിന്െറ 
മൂടിതുറന്നു അതിനുള്ളില് ചുരുണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ജീ 
വിയ്യം വെളിയിലേക്കു തെറിച്ചുപോയി. അമ്പരന്ന 
പാമ്പു” നാദയപാടടം നോക്കി. കുററിരുട്ട് . അതു മെല്ലെ 
മുന്നോട്ടിഴഞ്ഞു. ആ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കു 
ററിക്കാടുകളാണു് . അവന് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ആ കാട്ടി 
ലെത്തിയതോടെ അവന്െറ ഹ്ൃദയമൊന്ന വികസി 
ച്ച. അവന് സ്വതന്ത്രനായിക്കഴിഞ്ഞു. നവീനമായ 
ഒതുന്മേഷത്തോടെ അവന് പയ്തിവിതിതുതു” ഉഗ്രമാ 
യി ഒന്നു ചീററി. നാലുപാടും അഭിമാനത്തോടെ നോ 
ക്കി. കുററിക്കാടകളും പുല്ക്കൊടികളും കണ്ട്” അവന് 
പുതുകം പൂശിയിരിക്കണം. ജീവപര്യന്തം തടങ്കലി 

നു വിധിക്കപ്പെട ഒരുവന് പെട്ടെന്നു സ്വതന്തനായതു 
പോലെ അവന് സന്തോഷംകൊണ്ടു പുളു. അവന് 
ശരീരത്തിന്െറ ക്ഷീണം വകവയ്യാതെ ആ സ്വാത 
ന്യം അനുഭവിക്കുവാനെന്നോണം ആ കുററിക്കാടുക 
മില് ഇഴതഞ്ഞുതുടങ്കി. 

വിരാമമിലാതെ ചില ്വകൊണ്ടിരുന്ന ചീവീടു 
കഠം അവനു സ്വാഗതം പാടി. മിന്നാമിനുങ്ങുകം 
അവനു വഴി കാണിക്കുവാനെന്നോണം അ 
തോട്ടം പഠന്നുകൌണ്ടേയിരുന്ന. രാപ്പംക്കളു 
“ടെ ത।വമായ ഗന്ധം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നേരിയ 
കാററു അവനെ മന്ദമായി തലോടി. രാപുക്ഷികരം 
അവന്െറ തലയ് ക്കുമീതെക്രടി ചില കൊണ്ടു പറ 
ന്നു. പക്ഷെ സ്വാതന്ത്രരലബ്ധിയില് സര്വവും മറ 
നന ആ ജീലി അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. 

സ്വവര്ശ്ശത്തില്പെട്ട ഒന്നരണ്ടു പാമ്പ്യകഠം ഇഴ 
ഞ്ഞുപോകുന്നതുകണ്ട അവന് സ്നേഹഭാവത്തില് അവ 
“യെ സമീപിക്കുവാന് ഭാവിച്ചു. പക്ഷെ വളരെവേഗം 
ഇഴഞ്ഞു, പൊയ് ക്കെണ്ടിരുന്ന അവയുടെ അടുത്തെത്തു 
വാന് ആ ദര്ബ് ബലനു കഴിഞ്ഞില്ല. 

തിലും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞടല്പാഴക്കുംക 
ഠിനുമായ വിശപ്പ് അവനെ ബാധിച്ച. ണബരതേടി അ 
“വന് അലഞ്ഞുതുടങ്ങി. പക്ഷെ ചിരകാലം ബന്ധന 

പയരഭദ്ധവനി. തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

ി 

ത്തില് പെട്ടു അവസമായി മററുമ്മുവര് നല്കുന്ന ത്ത. 
ഹാരം കഴിച്ചു പഴകിയ അവനു ഇര തേടുടന്നതിനുള്ള 
സാമര്ത്ഥ്വം നഷ് ട൭ പോയെന്നു അവനു ബോഭല്ല 
മായി. അവന്െറ മുമ്പ ല് ക്രടിയെന്നോണം ഒന്നര 
ണ്ടെലികറം ഓടിപ്പോയി. പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു പത്തി 
യുയത്തുന്നതിനു മുമ്പായിതന്നെ ഭവ പമ്പ കടന്ന ക. 
ഴിഞ്ഞു. വിര്്ടിചംകപ്പെട്ട ഒരുവനെ പ്പോലെ അവന് 
തലയും താഴ് ത്തി മെല്ലെ ഇഴഞ്ഞു. 

അവസാനം ഒരു എലിയെ അവന് കണ്ടെത്തി. 

ആ കൊച്ചുജീചി ഏതോ ആഹാരം കൊറിച്ചുകൌ 
ണ്ടിരിക്കു കയാണ്. അവന് മെല്ലെ ആ എവിയുടെപു 
പുറകിലേക്കു ഇഴഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായി ആ 

എഷി ഇരുന്നിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്െറ ഒരു വരുത്തു ന്ദി 
രം മറെറാരു പാമ്പു ഒരൊററകുതിപ്പിനു അവനെ 
യൂം വായിലാക്കിക്കൊണ്ടു വിയുയിയുടെ ശാംഭിര്യ 
ത്തോടെ ഇഴഞ്ഞു പോയി. നമ്മുടെ പമ്പിനു കദ്ധശ 
ലായേ കോപവും നിരാശയും തോന്നി. അവന് കോപ 
ത്തോടെ ഒന്ന ചീററി. മറേ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞുനിന്ന 
പത്തിവിരിച്ചു ഉഗ്രമായി ചീഠറി. ആ ചറലി 
ന്െറ ശബ്ദം കേട്ടു അവന് ഞെട്ടിപ്പായി. അവന് 
തല താഴ്ത്തി നിശ്ശൂബൂനായി കിടന്നു. വിജയിയയേ 
പാമ്പ സഗര്വം ഇഴഞ്ഞുപേടയി. 

വളരെ നേരം അവന് ആ കിടപ്പില് നിന്ന ത 
ലയയത്തിയില്ല. അവന്െറ നില അവനു ബോങ്ധ്യമാ 
യി. അവന് കേവലം അശക്തനാണ്. ഏതിര്ക്കുവാ 
നോ ചെറുക്കുവാനോ അവനു കെല്പ്പില്ല. ആഹരരം 
തേടുവാന് പോലും അവനു കരുത്തില്ല. ” ജീവിക്കുവാ 
ന് കൊത്ളുരുതാത്ത ഒരുവനാണവന്. ആ കൊച്ചുക്ൂട 
യ്മ്ളില് നെടുനാറം കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ അവനു സ്വത 
ന്രമായേ ലോകത്തില് സ്ഥാനമില്ല. പ € 

അവനു” ഉററവഭരോ ഉടയവരോ ആരുമില്ല. അവ 
ന്െറ വര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ടവരാരും അവനെ അറിയ്യക 
യില്ല, സ്ത്റേഫപൂര്വം സ്വികരിക്കുകയില്ലഃ സദ 
യി കരുതുക പോലുമില്ല. അവരുടെ ലോകത്തില് ആ 
വനു പ്രവേശനമില്ല. അവന് അവരുടെ അടുത്തു ചെ 
ന്നാല് അവര് ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അല്ലെങ്കില് എതിക്കും. 

പരസഹായംകൊണ്തു അന്നുവരെ ജീവിച്ചപ്പേ 
ന്ന അവനു സ്വന്തമായി ജീവിക്കുവാനുമുമു കഴി വര 
തനന്േറടമോ ഇല്ല. ആ കൊച്ുക്രടയ്യുള്ളില് ചുരുഞ്ടുക്ര 
ടിക്കിടന്നു വളഞ്ഞു പോയ ആ നട്ടേല്ല നൂത്തുപിടിക്കു 
വാന്പോലും വിഷമമാണു*, രാപകല് അലസമായി 
ക്കഴിഞ്ഞ അവനു” ത്ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി മററുത്ളുവ 
രുമായി മല്ലടിക്കുവാന് കഴിവില്ലതോയിപ്പോയി. 
വിഷച്ലല്ലില്ലാത്തേ അവന് ഏതു പാമ്പിനെ മുമ്പി 
ലയം ഭയന്ന ചൂളിപ്പോകും. 

ഒന്നേ അവനു വശമുരമ്ള, ആ പാമ്പാട്ടിയുടെ അഴ 
ല്വിളിക്കൊപ്പം പത്തി വിതിത്തു നിന്നാടടവാന്! 
പക്ഷെ ,ആ കലാവിദ। ആ കററിക്കാട്ടിലെ ജീവിക 

അവിടെ 
] | 

ക്ക് കാണേണ്ട. അതിനുവേണ്ടി തആതം 
അവനു് ആഹാരം കൊടുടക്കകയുമില്ല. ര 

അവന്െറ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു മില്യയാ്നെന്നു 
അവനു ബോഭ്ധ മായി. സ്വതന്ത്രമായി കഴിയേണ്ട 
കാലേത്തു് അടിമുയായിക്കഴിഞ്ഞു. അശക്തനായലപ്പോോ 
രം സ്വതത്തനുമായി. പരസഹായം കൂടാതെ ജീവി. 

ൽ | [ 

വ 

98 ല് 

ു 

യ 

4 
ര് 
ഷ് 
॥ 

| 

പി 
] 

പ മ്ി 
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ക്കുവാന് സാദ്ധ്യ മല്ലാതായ ഒരുവനു സ്വാതന്ത്രംകൊ 
ണ്ടെത്തു ഫലം? 

അവന് മെല്ലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ആ കാട്ടിലെ 
ല്ലാം വീണ്ടം അലഞ്ഞു. ക്രട വിട്ട പുറത്തിറങ്ങി ആ 
കാടിനുമ്ളിലേക്കു പ്രവേശി ച്ചപ്പോഠം അനുഭവിച്ചു ആ 
നന്ദറും അഭിമാനവും അവനെ അതിനകം വിട്ടു പി 
രിഞ്ഞിരുന്നു. അലസമായി ഇഴഞ്ഞുകൌണ്ടിതനന അ 
വന് ഇര തേടി നടക്കുന്ന പല ജീവികളെയും കണ്ടു. 

അവന്െറ വര്ഗ്ശുക്കാരില് പലരേയും കണ്ടു. പക്ഷെ 
ഒരുത്തനെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു” അവനെയൊന്നു നോക്കു 
കുയൊ സ്ന്റേഹഭാവത്തില് സമീപിക്കുകയോ ചെയ്തി 
ല്ല. സകലരും അവരവരുടെ പാടുനോക്കി ധൃതിയില് 
പോകുന്ന. 

കലശലായ നൈരാശ്യവും സങ്കടവും തോന്നിയ 
അവന് മെല്ലെ വന്നവഴിയെ തിരിഞ്ഞിഴഞ്ഞു. 

അവന് വഴിയിലെത്തി. വഴിയരികിലായിതുര 
ന്ന കിടന്നിരുന്ന ക്രടയയടെ സമീപത്തെത്തിയല്പോം 
അവനാശവാസം തോന്നി. അവന് മെല്ലെന്ന അതിനു 
ളില് കയറി ചരഞ്ടുക്രടിക്കിടന്നു: 

ൽ ി 
നേരം വെളുത്തു. ചുമടുതാങ്ങിയുടെ മുമ്പില് നി 

ശ്ചലമായിക്കിടക്കുനനാ ആ പാമ്പാട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനു 
ചുററും ആളുക ക്രടി. അല്പ്പം അകലെയായി കി 
ടക്കുന്ന ക്രട കണ്ടു ചിലര് അതിനെ സമീപിച്ചു. അ 
തിനുഭ്മില് ചുരുണ്ടു ക്രടിക്കിടക്കുനന പാമ്പിനെ ക 
ണ്ട് അത്്യല്ഭൂതത്തോടെ അവര് ചോദിച്ചു: --- 

““ഇതെന്തേ ഇറങ്ങില്ലോകാഞ്ഞേ?" 
ധിം 

നട് 
കോട്ടയം 

ി 

൮ 
ററിംബര് വക്ക്സ്ത്റ 

ചന്തക്കടരു് --കോടുയം 
ക ഏം ഏം മുളം കള്: 

ഉംം ഏം ഏം ഏം ഒം-ും ആംശളംാറും ഏം :൮9-4ഏംമും എല്ലാ ഇനങ്ങില്യമുത്മു തടികളും ഉരുപ്പടി 
കളും; എല്ലാത്തരം ഫര്ണിച്ചറുകളും യര്ഡാര് 
അനുസരിച്ചും. കെട്ടിടം പണി സംബന്ധമായ്ല 
എല്ലാ ജോലികളും പ്രത്യേക മേല് നോട്ടത്തിക്ലു 
ലും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്”. ഃ 

ഠാ: കെ. സി. മക്കോസ്സ്റ് 
വിയ 

ംഏംംഏംുംയു-, 

അവര് അതിനെ ആ ക്രടയില്നിന്ന് ഇറക്കി 
യോടിക്കവാന് ശ്രമിച്ചു. അതനങ്ങിയില്ല. ആ ക്രട: 
യോട്ട് ഒട്ടിച്ചേന്ന തുപോലെ പഠറിപ്പിടിച്ച കിടന്നു. 
അവസാനം അവര് അതിനെ ഒരു ഭമ്പകൊണ്ടു കോ 
രിയെടുത്തു” അടത്തുമുമ കുററിക്കാട്ടിലേക്കെറിഞ്ഞു. 
അനന്തരം അവര് ആ പാമ്പാട്ടിയടെ ശവശരീരം അട 
ക്കംലെയ്ക്കുന്നതിനായിഅവിടെംിന്ന് എടുത്തു മാററിം 

2 2 ഉ 
ആ വഴിയരികിലുത്മ ചുമടുതാങ്ങിയുടെ ച്വട്ടി 

ല് ഒരു മൂര്ഖന്പാമ്പ” ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്നതു കണ്ട് 
വിശ്രമിക്കുന്നതിനെത്തുന്ന വഴിപോക്കര് ഞെട്ടി 
പ്പ്യോയി. അവര് അതിനെ ഓടിക്കുവാന് ശ്രമില്െങ്കി ' 
ലും അതു കിടന്ന കിടപ്പില്നിന്നം അനങ്ങിയതു 
പോലുമില്ല. അയല്വ് !ഭകളിലെ കുട്ടികഠംക്ക് അ 
തൊരു കൌരതുകവസ്ത വ്വായി. ചില കുട്ടികഠം അതി 
നെറ ദേഹത്തു കല്ല പെറുക്കിയെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടം 
അതനഞ്ങുന്നല്ലെന്ന കണ്ടപ്പം അവര് അതില്നി 

ന്നം വിരമിച്ചു. 4 
നാലഞ്ച, ദിവസം അതവിടെ അങ്ങനെ ചുരുണ്ടു 

ക്രടിക്കിടന൦. ഒരെ ദിവസം രാവിലെ പതിവൃയപോ 
ലെ ആ കുട്ടികഠം അതിനെ കാണുവാന് വരുമ്പം 
അതു ചത്തു മരവിച്ചു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. 

രൂ രേഖ ചൈ കചപ്ചയശയചയ്യയയ്ട 
ി 

2 [1൮൦ 
: 1ഠല്മ. ൦0118. 

പപ, 3൧൨൧൨൧൧൧൧൨, 4൦7൦൧൦൧൨. 
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പയരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

(പി. കെ. പരമേശ്വര൯ നായര് ബ।.എ.) 
വ്റ്ഴത്തിനെഥയം പരാജ്യത്ത 

ന്െറയും സങ്കലിതസ്വഭാവത്തോടുക്രടിയ 
ഒരു ജ് വിതമായിത ന്മഈ വി-യുടേതു”.അ 
പാരമായ തന്െറ കഴിവുക ജെസന്ശ്ചി 
തമായ തെ പന്ഥാവലുടെ നിയ മിത മായി 
പ്രയോഗിച്ചിതന്നവെങ്കില് ഈ വി. ത 
നെറ നേടങ്ങഠം കൊണ്ടു ലോകത്തെ തല് 
ഭതപരതന്ര മാക്കുമായിരുന്ന. എന്നാല് അ 
ടിക്കടി മാറിക്കൊണ്ടിതന്ന ഉഭ്ദേശങ്ങളം, 
അവയേക്കാര്ം ചഞ്ചലമായ പ്രവൃത്തിപഥ 
ങ്ങളും, ഒന്നിലും ആത്മാര്ത്വഥതയില്ലാത്ത 
സ്വഭാവവുംനിമിത്തം, ഒരു അവിശ്രറന്ത 
പരിശ്രമി ആയിരുന്നവെങ്കിലും അഭ്ദേദഥ 
ത്തിന്െറ നേട്ടങ്ങറഠം മഹത്തായആ കഴിവു 
കമോട$ താരതമ്യ പ്പെടത്തുമ്പോം തുഛങ്ങ 

ഭായി പര് ണ മിചുപോകന്ന. സ്വന്തം ശ 
ക്തി ഇത്ര വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ മ 
റെറാരു ൮, കതി ഈഅടുത്ത കാലങ്ങളി 

ല് റമമഥംട ടയ ത് ജീവിച്ചിട്ടി 
[ ൧. വി. കൃഷ് നെപി ത്മ 

ല്ല. ഇ ശക്തികൊണ്ടു ഭാതികമായ 6... കഠം കഴിവ 

തും നേടണമെന്ന്. അദ്ദേഹം റ്ലദയപൂര്വം അധഗ്രഹി 
. എന്നാല് ഒരു അടുക്കും മുറയും ഇല്ലാതിരുന്നതി 

നാല് ഈ വി-യയടെ പ്രയോഗങ്ങം ലക്ഷ്യത്തില് ത 
ച്ചില്ല; മിക്കപ്പോഴും ലക്ഷ്യത്തെ അതിലംഘിച്ച് 

തുന്ലൃതയില് ചെന്ന പതിക്കയും ചെയ്തു. സാഹിത്യ 
മായിരുനാ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പാശുപതാസ്ത്രം. സാ 
ഹിത ത്തിന്െറ നി: ല്യശക്തി ഇതുപോലെ വെളി 
പ്പെടുത്തിയ ലേഖനീപാണികം ഈ തലമുറയില് വ 
ളരെ കറവാണു”. തുലികാശസ്്രധാരിയായ ഈ. വി- 
യെ ഭയപ്പെടാത്തവര് ആഅരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതു 
ലാട തന്െറ നേരെ അതു പതിക്കുന്ന 
തെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന. ഈ വി പല 
അടെയ്യം നേരെ താതു പ്രയോഗിച്ചു. പലക്കം നല്ലതു 
പോലെ കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്തിനായി 
പ്രയോഗിച്ചു, പ്രയോക്താവ് അതുകൊണ്ടു് എന്തുനേ 
ട്രി, എന്നൊക്കെ ചോടി2൧ാല് 2൮പടി ന്നെം പറയ 
വാനില്ല. സാഹിത്ച്യം സാഹിത്യ ത്തിനുവേണ്ടി എന്ന 
ആദര്ശമെ ്പുഫിക ഈ വിയുടെ 

കാര്യത്തില് ഈ വക ചോദ്യങ്ങറംക്ക പ്രസക്തിയി 
ല്ല. എന്നാല് ഈ വി നിഷ്ട്ഠാമമായി സാഹിതൃത്തി 
ല് വ്യാപരിച്ച ആളല്ല. സാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിനു 
ചില ലക്ഷ്യപ്രച്ഛികഠംക്കു ളമ ഉപാധി മാത്രമെ ആ 

യിരുന്നു. പക്ഷെ. വിചറരിച്ചതൃപോലെ അതു ൫ 
കഷ്യയത്തില് എത്തിയില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, പ്രയോജന 
പേക്ഷത കൊണ്ടു” അതു മേലേക്കിടയില് . എത്താ 
തെ ഏതാണ്ടു രണ്ടാം തരമായി പരിണമിക്കയും ചലെ 

മഭ്ധ വയസ്ത്റവരെ മാത്രം ജീവിച്ച ഇ. വി. ത 
ന്െറ ചരമകാലമായഃപ്പാ: ക്കും പ്രാപിച്ചിരുന്ന പ്ര 
ശസ്ത്രീയും സ്വാധീനുശക്രിയും ഒക്ടമ്പോഠം പരാജയ 
ത്തിന്െറ ലേബല് അട്ദേഹത്തിന്െറ ജീവിതത്തിനു 
മേല് ടുട്ടിക്കുന്നതു സൂക്ഷി ച്ുവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ര 
താഭിഷേകം ആഘോഷി) സാഹിത്യകാരരന്മാര്ക്ക 
പോലും മലയാളികളടെ ഡ്ൃദയഃവദികകില് ഇതു 
ഗാഡ്ഥമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കത്തക്കവിധം വിശാല 
മായും വൈചിത്ര്യമയ മറന എഴുതുവാന് കഴിഞ്ഞി 

ഷി 

ട്ടില്ല. ഇ വി-യെ അടുത്തറിഞ്ഞതുപോലെ മലയാളീ 

ക്ക 



് 
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കറം അവരുടെ മററു യാതൊരു സാഹിത കാരനെ 

വി വു 

യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല. സാമാന്പ്യജന 
ഞ്ങഠംക്ക് ഏററവും അഭിമതമായ കാര്യത്ങാം അവര് 
ക്ഷ് അത്യന്തം ഹൃദ്യമായ രീതിയില് പ്രതിപാദിച്ച 
തുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഈ വി ഇതുവരെ ജനുസാഡ്രദം 
സമ്പാദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പെരുമാറവരിതി 
തികല്വം ആകര്ഷകമായിരുന്ന; ആരെയും അഭിഗ 
മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു; രസിപിക്കു നതുമായിരുന്നു. 
ഒരുവനെ കണ്ടു ദംഴിയുമ്പോഴെ ഈ വി അയാളൂടെ മു 
നാശാസ്ത്രൂം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ സം“ബാധന 

യില് തന്നെ അയാഠം മയങ്ങിപ്പോക നനു. നി സ്തൂല്യനാ 

യ ഒതു പരിഹാസപടടവിനെയാണു താന് സകീപിക്കു 
ന്നതെന്നുമ്മ ഒത മനക്കുമ്പരത്തോടുഷ്രടിയാണ് അയാം 
അടുത്തുലെല്ലുന്നുത്ു്. എന്നാല് ഈ വി-യയടെ പെരു 
മാററമാകട്ടെ സാറഹ്ൃദം വഴിഞ്ഞൊഴു കന്നരീതിയില്. 
സംഭാഷണമോ സാരസ്വത്തിന്െറ രാജുപഥത്തിദൂ 

ടെ .ഒന്നുരണ്ടു ശസ്്രത്ങറം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പതിച്ചു എന്നു 
വരാം; എങ്കിലും അവ ഭന്ാഖിക്കുന്നില്ല. അവ കുത്തി 
ക്കൊതമ്ളന്നതായി ഭത്രേന്നിര മക്കാമെങ്കിചും ചുറവുമി 
രുന്ന ചിരിക്കുന്നു വരോടൊപ്പം ആ ഫലിതപ്രവാഹ 
ത്തില് അതിന്െറ ചകഷ്യമായ സന്ദര്ശകനും നിമ 
ഗ്നനാകുന്ന. അതില് അയാളും ചിരിച്ച് തലതല്ലി 
പ്പ്യോകുന്നു. സംഭാഷണത്തില് ഈ വി-യടെ ഫലിത 
ങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഹ്ൃദയശദ്യമുണ്ഞാക്കുന്നവയ 
ല. തൊലിപ്പുറത്തെ കവിഞ്ഞു” അവ കിഴിഞ്ഞുകയ 
രുന്നില്ല. അഥവാ ചിലപ്പോഠം അങ്ങനെയായാല്; ത 
ന്നെയും അവ വേഥനത്തിലും വേദന നല്കുന്നില്ല. 
പിന്നെ പോരെങ്കില് ഭരനുന്തരമുമ്മ തലോടചുകളം 
ശുശൂഷകളും കൊണ്ടു മുറിഭവേററവനെ ആശ്വസിപ്പി 
ഭവ അദ്ദേഹം വിടുകയുമുള്ള. 

എഴുത്തില് ഈ വി-യുടെ പരിഹാസ ഗോചരം 
കേവലം സാമാന്പ്യവ്യക്തികളല്ല. സാമാസ്ല്യക്കാരെ പ്ര 
തിപാദവവിഷയമാക്കുന്നിടത്തു വ്വക്തയേക്കാരം മാ 
തൃകയാണ് അദ്ദേഹം ലകഷ്യമാക്കാറുമ്മതു”. വ്യക്തി 
പരമായി എത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്തന്നെയും അതു 
ചില പ്രശസ്തരവ്യക്തി ദംമേപ്പുററി മാത്രമാണു”. ഈ 
രീതികൊണ്ട് ഈ വി വലിയ ആളുകളുടെ കറിനമാ 
യ വിരോധം സസമ്പാദി എങ്കിലും സാമാന ക്കാരു 
ടെ ഫൃദയപൂര്വമായ സംപ്രീതി നേടി. വമ്ഖദ്മാരുടെ 
ഒഈര്ബ്ല്യത്ജറം അറിയ്യന്നതിനു സാമായസ്മക്കറക്കുത്തു 
അഭിരുചി വ്യ്യക്തമാണല്ലെറ. ആ ദാര്ബല്ധ്യങ്ങരം ഫ 
മ്മിതമയമായ്യം കലാസുന്ദരമായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന 
സാഹിത്ച്യകാരന്മാര് സാമാമ്പ്യരുടെ" പ്രീതി പാത്രമാ 
കുന്ന. ഈ വി-യുടെ തൂവി കാചിതുങ്ങറംക്കുണ്ടായ വി 
ജയത്തിന്െറ ഹേതു ഇതായിരുന്നു. 
ന ഈ വി മരിച്ചഭപ്പാഠം കേരളീയസമുദായമന്ധു 
പത്തില് അടയാത്ത ഒരു വിടവു വീനൈന്നു “സകല 
ക്ഒം തോന്നിയതുതന്നെയാണു” ആ ജിവിതമാഹാ 
ത്മൃത്തിനെറ പ്രഥമ തെളിവു്. ആ സാഹിത്യം എ 
ത്ര വിശാലപരിധികളിലാണു വിഹരിച്ചിരുന്നതെ 
ന്ന് അപ്പ്ോറം മാതമേ തആളൂകഠം മനസ്ത്തിലാക്കിയുക്ളു. 
മലയാള തത്തില് ഒരു നല്ല ഫലിതം അതിനുശേഷം 
എഴു തപ്പെടിട്ടില്ലെന്നു് ഭരം അഭിപ്പായപ്പെട്ടതില് 

പഠരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

ആം ജ്യ അത്തം. ചും ടം 

അതിശ യോക്തിയുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്വാചും ആ പ്ര 
സ്ത്രാവനയില് തെല്ലൊരു പരമാര്ത്ഥമുണ്ടെന്ന പഠയയ 
കതന്നെ വേണം. നമ്മുടെ സാഹിത്ചത്തിലെ ഫലി 
തമണ്ഡെലം ഇന്ന് അത്രയ്യ ശൂന്യമാണ്. ““എം എല് 
സി കഥകരം", നേതരോഗിയുടെ ലേഖനത്ങം. മുത 

ലായവയ്യടെ രിതിയില്, ചുറവ൮ം കാനുന്നു വികല 
തകഭെ പരിഹാസസമനവിതം . ചിത്രീകരിക്കുവാന് 
ശേഷിയ്യമ്മ തൂലികകഠം എത്രയോ വിരഭ മായിരിക്കു 
ന്ന. ഇന്ഡ്യന് രാഷ് ട്രീയന : ഭാമണ ഡലത്തില് 
പില്ല്ലാലത്തുണ്ടായ കോളിളുക്കത്ടധം, ഭാരതിീയനേ 

താക്കന്മാരുടെ ത്യാഗസമ്പന്നമായ ജീവിതാനുഭവത്ങ 
ളും, സാഹിത്ചത്തില് കലാസുന്ദരമായി പ്തിപാദി 
ക്കുവാന്, ““സാഗരസമ്മേജനം"” ““ജഡില്പുള്ളി ന 
സ്വര് 11527, “* അക്കാലക്കാം"” മൃുതലായവഡയടെ കത്താ 
വു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലെ എന്ന പരിതപിക്കേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്ന. പരിഹാസമയങ്ങളും _ മര്മ്മസ് പ്ൃ 
ക്കുകളൂമായ ഈ-വി-യുടെ തൂഖികാചിത്രങ്ങളുടെ പ്ര 
ത്യ ഒംത ൭.0൦ ഫല പ്രദമായ രിതിയില് അനുകരിക്കു 
വാന് പോചും തനേത്തരകാലേത്തു് ആക്കം സാധിച്ചി 
ട്ടില്ല. നാടകം എഴുതുന്നതിനെന്ന പോലെ അഭിന 
യിച്ചു ഫ്ധിപ്പിക്കുവഠനും കെല്പ്പുമ്മുവര് ഏതുയോ 
വിരകൂമായിര ക്കുന്നു. സംഭാഷണ സദസ കളില് ഇങ്ങ 
നെ ചിരിപ്പിക്കുവാന് കഴിത്തിട്ടുക്മ ട്രു അതുല്യ 

സംഭാഷണകുശലനെ കണ്ടു കിട്ടകം പ്രയാസം. ഒരു നി 
മിഷനേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പില് ഏതു വി അയത്തെപ്പു 
റിയും ഗദ്യത്തിലായാലും പദ്യ മ്തിലായാലും ഇഞ്ങ 
നെ ഹൃദ്യമായി എഴുതുവരന് വരമുമ്മവര് ഇനിയും ഉ 
ണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ. വി. എഴുതിയതിനെ 
തആകുത്തുക-- അവയില് അധികവും കര്തൃത്വം മറല് 
വച്ചു് ഇന്ന ലുഘ്ലപ്രചാരങ്ങളായി കംഴിഞ്ഞിട്ടമമ വ 
ല്ല പതരങ്ങമിചും പ്രസിദ്ധി കരിച്ചിട്ടമ്മവയായിരി 
ക്കാം -- അനവധി വാല്ലയങ്ങംക്കു വകനല്കുന്നവ്വയാ 
ണ്. ഭാവിയില് അവയില് പലതിനുമുട്മ പ്രസക്തി 
ഒരു പക്ഷെ തുഥമാണെങ്കിച്യം, ഒരെുക്കംകടാതെയും 
അനായാസമായും എഴുതുവാനുമ്മ ഒരുവന്െറ കഴിവി 
നു തെജിവായി അവ ഉദാഹരി കക്കപ്പെ ടാവുന്നതാണ്ട്. 

സാഹിത്ച്രചന ഈ-വി-യ്ക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രേമ 
യിരുന്ന' ആ വിനോടത്ത [ന്െറ ഫലമേ ഒരു മഹാ 
ശക്തിയ്യടെ പ്രവാഹവും. 

എങ്കിലും കാലത്തിന്െറ ത്വരിതഗമനത്തില് 
ഈ. വി. ക്രമേണ പുഠംനമ്ചരായി തമ്മപ്പെട്ടപോകു 
ന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കു നുവെന്നാണുതോ 

ന്നുന്നതു. ഈ;വി-യുടെ പരജയലക്ഷണങ്ങം പ 
ലതും ഈട്ടശമായ ഒരു പരിഗണനയില് പൊന്തിവ 
രന്നു,ഈ വിയുടെ സരഹിത്യത്തിനെ റമുഖ്യഭാഗംഭാ 
വിഭലാകത്തിനു' പരിപ് ഉവമായേ തോന്നുകയുള്ളു. 
അവ എഴുതപ്പെട കാലത്തു തികച്ചും പുതുമയുമ്മവയാ 
യിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പുതുമയും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു 
പക്ഷെ പരിഹാസ ശിലദ്മാരുടെയും ഫലിതപ്രധാനു 
ന്മാരുടെയയം സാഹി ത്ച്യത്തിനു സാധാരണ സംഭവിക്കു 

ന്നു ഒരു പരിണാമം മാത്രമായിരിക്കാം ഇതു. ഏ 
ങ്കിലും ഫലിതത്തിദൂടെ അഗാധമായ ഭര ചിത്താസ 
രണി, അനുകരണീയമാമ ഒരു ആദര്ശകോടി, ആ 



൨10 ലടയണ്ടൊരോമനക്കുട്ടന് 

മടയില് പമ്മി കൊള്ളുവാന് 
എഏത്രപൈതങ്ങ0ം വീഥികഠം തോറും 
പട്ടിണിക്കിരയാകണം. 
തങ്ക ഭഷാപരിതയായ് മണി- 
മഞ്ചമാമുന്ന സുന്ദരി 

എത്ര കന്പ്യ കമാരെയൂഴിയി- 

ലഭ്ധനഗ നരായ് തമുമിടാം. 
അന്തിമാരുണകാന്തി പൂശിയ 
ചന്ദ്രശരാറാലാതലത്തിലായ് 

അമ്മയൊത്തിളം കാററമേറെറാരു 

പൊന്മണിക്കുഞ്ഞു വാഴുവാന് 
ആയിരം കൊച്വമക്കളേകരായ” 
കേഴണം കുടില് തോറുമായ് 
വീണമിട്ടിയാല് വേദനിക്കുമൊ- 
രോമനക്കൈ പുലത്തുവാന് 
ചേറിലാണ്ടു പണിതുനേവേണ- 
മായിരം കരതാരുകം. 

എന്നമെന്നം പാല്പായസ്മുണ്ണം 
ജന്മിമാരെ പുലത്തുവാന് ടു 
തീയെതിര്“ വെയിലത്തു നിന്ന നേ - 
കായിരം പേര് പണിയണെം. 
ചപ്രമഞ്ചത്തില് നിന്നിറത്ങാത്ത 
ദ,ഷ പ്രദവെ പുലത്തുവാന് 
ഫാഷ്കറി തോറുമെത്രയാളൂകറം 

ത്മാര്ത്ഥതയൃയമ്മ പഫൃരദയവികാരങ്ങാം എന്നിങ്ങനെ 
്വില അംശങ്ങറംക്രടി ഈ-വി-യടെ സാഹിത്യത്തി 
നുണ്മായിരുന്നവെങ്കില് ഈ.-വഖി. ചിരംജീവിയാകമാ 
യിരുന്നു. ഭാവനയുടെ ഓന്നത്യത്തിനൊപ്പുമോ 
മനേധര്മ്മത്തിനെറ പ്രാകാശ്യത്തിനുനുസരിഭല്ലാ 
ചിന്തയുടെ അഗാധതയിലേയ്കകു കടക്കുവാന് അദ്ദേഹ 
ത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനകാലത്തു” ഈ-വി-യ 
ടെ സാഹിത്ച്യം ഫലിത ത്തിന്െറ ഉപരിതലവിഹാ 
രത്തെ വിട്ട സ്വല്പ്പം ഉഭ്മിലേക്കൊന്ന ച്ചഴിഞ്ഞു 
നോക്കുവാന് മല ക്ി്ന്ം ലക്ഷണങ്ങറം 
സ്ധ്പഷ്ടമായി കാണ്ണവാനുണ്ടു്. ക്രടാതെ മററു പ 
ഖ ലേഖനത്ങമിലും പ്രതിപാടനരിതിയുടെ 
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പട്ടിണിക്കു പണിയണം. 
ആരുമാരുമറിഞ്ഞിടാതിങ്ങു 
കേറഠിവന്നൊരി രീതികം 
ഭന്നിനൊന്ന വളന്ന നമ്മുടെ 

ജന്മ ദവെ വിഴുങ്ങുവാന് 

സമ്മതിക്കാത്ത വന്ദ്യ്യന്നേതരക്കം 
ഉന്നതാദര്ശമാനികഠം 
വന്നപോയ് ആര്ഷഭാരതത്തിന്െറ 
നന്ദനര് തന്നെ നാഥരായ് 

വീരരാമവരാരചിക്കുന്ന 
ഭാരതം --നവഭാരതം 
ആര്ഷസംസ് ക്കാരസാഭഗംപര- 
മാത്മചൈതമ്പ്യ ഭാസുരം. 

വൃയൃക്തിസ്വതേന്ത്രയബന്ധുരംപരി- 
ശുദ്ധസൌഹ”റുദസന്ദരം 
വീരരാമ വരാരചചിക്കുന്ന 
ഭാരതം --നവഭാരതം, 
തൂവിയര്പ്പണിമേനിയോടെന്നും 
വേലചെയയന്ന വയൃക്തികം- 
നിടിതില് ജീവനാഡികരം-തൊഴി- 

ലാളികരം-ചിരമര്ട്ടിതര് 
മുണ്ടുടുത്തും വിശപ്പടങ്ങുമാ- 
ുണ്ടുമുല്ലാസ.ചിത്തരായ 

ക്ഷേമസാന്ദ്രസത്തുഷ” ടമാംസ്വര്ഗ്ശു- 
സീമയില് നിലനിത്തിടും!! 

വംകെൌണ്ടു വെരും സാമാന്വമെന്നു തോന്നിപ്പോയേ 

ക്കാവുന്ന പച ആശയത്ങളം ഗാഡ്മമായ ജീവിതനി 

രീദഷണത്തിന്െറയം ചിത്താസ്ഫംരണത്തിന്െറ 

യും ലക്ഷനത്മറം വഹിക്കുന്ന വയാണു”. ജഈ-വി-യു 

ടെ ജീവിതം നീണ്ടനിന്നിതന്നവെങ്കില് ആ നിരീ 
ക്ഷനശക്തിയും ചിത്താസരനികളും വളര്ന്ന്, അ 
ഭേഹത്തിന്െറ സാഹിത്ച്യ ത്തിനു ആഴവും അത്തസ്സ്റഃ 

രവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമാ യിരുന്നു എന്നുത്മതു തീര്ച്ചയാ 

ഞ്. എന്നാല് ദുര്വിധി അതിനു” അനുവദിച്ചില്ല. 
ഇര. വി- എഴുതിയിടത്തോളംകെൌണ്ട വിലവ, 

നാക്കുമ്പാറം, മെക്കാകേയെപ്പുററി ഒരു നിരൂപക 

ലഘ ൯ പ്പയ്താഡിച്ചിട്ടു്മതുഃപാവെ, ഡ്യറനുത്തിനുമ്മ ക 

നം 

ഉത്; 
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ഴിവു, ഈ-വി-യ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നവെന്ന പറയേണ്ടി | മാത്രം. ലോകസംഭവങ്ങഠം അവരെ വികാരാധീനരാ 
യിരിക്കുന്നു. മിന്ന തപിണറുകാംപോലെ ഇടവിട്ടു ക്കുന്നില്ല. വികാരപരതക്രടാതെ ആത്മാര്ത്ഥമായി 
ണ്ടാഷനാ ആശയസ് ഫ,രണങ്ങളാണു നാം ഈ-വി- | ന്തയും സാഭല്യമല്ല. ഈ. വി. ലോകകാര്യങ്ങളിരുതി 

“യില് കാണുന്നതു”. അല്ലാതെ, ധ്യാനനിഷ് നായി 
രുന്ന വിജ് ഞാനോപാസനചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്തക 
ന്െറ വിചാരധാരയല്ല. അപ്പുഴപ്പയോഴുള്ള അശയ 
സ് ഫംരണങ്ങറം പ്രകാശം കൊണ്ടു കണ്ണ്ുഞ്ചിക്കുന്നവ 
യായിരിക്കും. എന്നാല് അവയ്ക്കു, ഫ്രദയത്തിലേയ്ക്കു ക 
ടന്നചെല്ലുവാന്, അവിടെ ഒരു പരിവത്തനമണ്ടാക്കു 
വാന് ശക്തിയില്ല. ചമല്ക്കാരപ്രഭകൊണ്ടു ഫ്രദയ 
ത്തില് അനറടരശ മികറം വീശുവാന് ഈ-വി-ക്കു 
കഴിയ്യം; എന്നാല് അവ കേവലം ക്ഷണപ്രഭാച 
ജ്വലങ്ങളാണു്; ഉത്തരക്കുണത്തില് ഡ്ര് ദ യം 
പൃൂര്്വനിലയില് അവശേഷിക്കുന്ന. അതില് ഒന്നം 
തങ്ങി നില്ക്കുന്നില്ല. നയനാനന്ദകരമായ ഒരു ഘോ 
യാത്ര മുന്നില്ക്രടി കടന്നപോയതിനെറ പ്രതീതി 
മത്രേമേ ഈ.വി.യയടെ സാഹിത്ച്യം വായനക്കാരനില് 
ഉണ്ടാക്കുന്നമ്ളൂ . താള മേളധ്വനികളുടെയയും വിനോ 

കാഴ്ചകളുടെയും വര്ണ്ണുപകിട്ടുകളുടെയും മാറെറാലി 
കളും നിഴലുകളും സ് മൃുതിപഥത്തില് ഉണ്ടു്. പക്ഷേ 
അവിടെ തീന്ന വായനക്കാരന്െറ തഅനുദ്ദതി.ഈ.വി. 
മസിച്ചിക്കുന്നണ്ട്; എന്നാല് വായനക്കാരനെ ഉ 
ത്തേജിപ്പ്ിക്കുകയോ ഉയത്തുകയോ അലോചിപ്പിക്കു 
കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. 

പരിഹാസ സ്വഭാവക്കാരായ സാഹിത, കാരമ്മാ 
രില് സാധാരണ കണുന്ന വികാരശുന്യൃതയം ആത 
ത്മാര്ത്ഥത് കറവൃമായിരിക്കണം ഈ. വി. യെ ഒതു 
ലിന്തകനെന നിലയ 'ത പരാജയപ്പെടുത്തിയതു .ഇ 
ഒ്ടനെയുകത്ളുവര് ലോകത്തില്നിന്നം മനസ്സാ അകന്ന 
നില്ക്കുന്ന. ഭന്നിനോടും അടുക്കവാനോ ടന്നിലും മുഴു 
കവാനോ അവക്കു സാധ്യമല്ല. പ്രായേോഗികബദ്ധിയ 
മള ഫലിതക്കാര് പുച്ഛുരസത്തെ മറല്യവ ചിട്ട കാര്യവ 
ശാല് ലോകകാര്യങ്ങളില് നല്ലതുപോലെ മുഴുകിയെ 
ന്നവരാം. എന്നാല് അതൊക്കെ കേവലം ഒരു ഭാവം 

കുലം മുഴുകിയതായി തോന്നുമെങ്കിലും അതൊക്കെ 
ഏറെക്കുറെ ഒരു നാടകം മാത്രമായിരുന്ന. ജനങ്ങളോ 
ടിടപെട്ടും ജനകായ്യങ്ങളില് ലയിച്ചും അടിയും തട 
യ്യം പ്രയോഗിച്ചും അവസാനനിമിഷംവരെ അള 
ഹം ജിവിതം കൊണ്ടാടകതനനെ ചെയ്തു. എന്നാല് 
അതിന്െറ എല്ലാം ഉള്ളില് സഹജമായ ഭരു പുഷ്ല്ം 
ഒളിച്ചിതന്ന. ഏററവും അടുത്ത സുഹ്ൃത്തിനോടുപോ 

മും ഏററവും ഇഷ് ടച്ചെട്ട ബന്ധവിനോടുപോലുംഈ 
പുച്തൂരസം ഗു യു മളി ചില അഭിരു 
ചികളും ഭൂമങ്ങളും മനോരസങ്ങളും ചിലക്കു ചില ' 
സംഗതികളില് ഉത്മുതുപോലെ ഈ. വി. യും സാമാ 
ന്്യജീവിതരീതിയില് കുറെ ഒക്കെ ഭൂമിച്ചു് അതില് 
മുഴുകി എന്ന മാത്രമേ പറവാനുജ്ള. എത്ര വമ്പിച്ു 
കാര്യങ്ങളില് വ്യാപരിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന എ 
ങ്കിലും ഈ. വി. യുടെ സ്വൈരവിഹാരത്തിനു ചില 
കുട്ടനും പരമവും ഐല്പും ഒക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നം അ 
വരോടും സ്വഭാവാഭിരുചികളുടെ ഐക്യംകൊണ്ടു് 
ഒരു അടുപ്പവും ഉണ്ടായിതന്ന. എങ്കിലും അതൊന്നും 
യഥാര്ത്ഥ മായ ഫ്രദയവേഴ്ചകളായിതന്നില്ല. സറ്ദര്ഭ 
മനുസരിച്ചു അവയുടെ നിലപാടകം മാറുകയും ചെ 

വന്ന. എന്ന മാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായി ഒരു ഹ്രദയ 
ബന്ധമില്ലാത്തിടത്തുപോലും ഈ. വി. യ്യ വലുതായ 
ബന്ധം അഭിനയിക്വൊൌൊന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന. ക്ഷണനേ 
രത്ത് നു മുമിതല് ഏത്ര സ്നേഹിതന്മാരെ വേണമെങ്കിലും 
സമ്പാദിക്ക വറന് ജര. വി. ബശുവിരുതനാണു . പ്രഥ 
മദര്ശനത്തില് രണ്ടുമൂന്നു ചോദ്ല്യങ്ങം; ഇക്കോട്ടുത്മു 
മറുപടികരാവലുകൊണ്ടെ പൂര്ല്വസാഹ്ൃദങ്ങഥംപ്പോലും 
ചയ ണ്ടിക്കാണിച്ചു മൂന്ന നാലു അര്മ്മാലാപങ്ങം, അ 
ഥവാ ഫലിത്ഭാഷണത്കം ഈ.വി.യയം ആഗതനും 

തമ്മില് തആതത്മസുഹൃത്തുക്കള യിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും 

പ്രതേക ഉട്ടേശത്തോടുക്രടി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, 
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ബാങ്കിലെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേ 
പം സമുദായത്തിനും രാജ്ൃത്തി 
നം വേണ്ടിയയള്ളു സേവനം 

ആകുന്ന. 

ഭി യനൈററഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ട്രാവ൯ക്രുര (ശ്ിപ്യ്൦) 

ഹെഡ്ധാഫീസ് പാലാ 
പലിശനിരക്കട ങ്ങിയ വിശ 

ഭവിവരങ്ങം ഹെ ഡ്ഥാഫീസില് 
നിന്നോ ബ്രാഞ്ച,കളില് നി 
ന്നോ അറിയാറസതാണ് . 

൫൭.൭ ൭-9൭-൭൭: 8-49-90 ഉള. ഏം ഉംം: 

4. [ ഫി 

ബൊങ്ക് നിങ്ങക്ക് ത്തിക 
രമായ ഉറപ്പും നല്ല നിരക്കു പ 
ലിശയും സകലവിധ ബാംകപ്ര 
വത്തനങ്ങളുംപ്രദാനംലെയ്യുന്ന. ലൂ 

ി 
ഴാ 
| 
ി 

ഇന്ഡ്യയില് എല്ലാ പ്രധാന 
സ്ഥലങ്ങളിലും ഏജന്സികം 
ഏര്പ്പലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. | 

ജെ. ററി. മാട്രേല് 
(മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്) 



1946 ൨ രരദ്വനി തിരുനാഠംവി ശഷാല് പ്രതി 

ഒരു വിന്മോടത്തിനു മാത്രം. ത്തളിനെ അല്പ്യോഠം ത 
ന്നെ മറന്ന എന്നം വരാം. പക്ഷേ അടുത്ത സമാഗമ 
ത്തില് ഒരു ചിരകാലമിത്രത്തെല്പോലെയാണു 
ഈ.വി. അയാളോടു പെരുമാദുന്നുതു” .വിസ് മൃതിയുടെ 
കണികപോല്യം അല്പ്യോഠംസ് ഫൃരിക്കയില്ല.എന്നാല് 
കാശലത്തില് സകല കാര്യങ്ങളും തയാക്കെ ക്കാ 
ണ്ടുതന്നെ പറയിച്ചു തന്െറ ഓര്മ്മയെ ശരിപ്പെടു 
ത്തിയാണു പരിചയം പുതുക്കുന്നതെന്നുമ്ള രഡസ്ം 
ആ വിദ്വാനു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അടുത്തുനില് 
ക്കുന്നു സൂക്ഷ് മദ്ൃക്കുകഠംക്കു അറിയുവാന് പ്രയാസമി 
ല്ല. 

ഇങ്ങനെ ഉറവ ബന്ധം ഒന്നമില്ലാത്തവക്കു ലോ 
'കത്തെ ഉപരിപ് ഉവമായേ കാണുവാന് സാധിക്കയ 
മുള എന്ന പറയുന്നതും ശരിയല്ല. നേരേമറിച്ച മമ 
താബന്ധം ഒന്നും പ്രത്യേകം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം 
പരമാര്ത്ഥദര്ശകന്മാര്. പരിഹാസപടുക്കകായ ഫ 
ലിതബ്ുദ്ധികരം മിക്കപ്പാഴും ആലോചനാശീലരാ 
കാതെതന്നെ പരമാര്ത്ഥം കാണുകയ്യം അതു വെളി 
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . അവക്ക് അകന്നുനിന്നു 
കാര്യങ്ങഥം കാണാന് കഴിയം. അതില് പിന്നെ ഒ 
രു സംഗതിക്രടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവ 
രുടെ പരിഹാസരസവും ഫലിതമനോഭാവവും അച 
ഞ്ചലമായിരിക്കണം. നിലപാടുകളുടെ മാററമനുസ 
രിച്ചു അവ മാറതതുത് . അവ ഫ്രദയത്തില് ചിരസ്ഥാ 
യിയായ ലക്ഷണങ്ങളാവണം. ആ വ്യക്തികളുടെ വി 
ശവാസങ്ങളും അഭിരുചികളും ജീവിതരിതികളും ത 
ന്നെ തദനുസരണമായിരിക്കം. ഈ. വി. യുടെ കാര്യ 
ത്തില് ഇതിനു തന്നെയും ഒരു വവവസ്ഥ ഇല്ലായിരു 
ന്ന. ഈ. വി. ഇപ്പോഠം പരിഹസിക്കുന്നതിനെ അ 
ടുത്ത നിമിഷത്തില് ആരാധിക്കും. ഫലിതബ്ുഭ്ധ്യാ കാ 
ണാന്നതിനെ ഉടന്നെതന്നെ ഗൌരവപൂര്വ്വം വിക്ഷിക്കും 
ആകപ്പാടെ ഫലിതത്തിന്െറ പഞ്ചാത്തലംതന്നെ 
ഈ. വി. യില് വികലമായിരുന്നു. 

ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ. വി. യുടെ ജീവിത 
ത്തെ പരാജയത്തിന്െറ വക്കില് കൊണ്ടു ചെന്നെ 
ത്തിച്ൃതു്. അഗാധമായ ഒരു ചിഞാസരണിക്കോ, ആ 
ദര്ശയോശ്ലയമായ വിശവാസത്തി നോ, സന്മാര്ഗ്ഗുപ 
ഥീനമായ ഒരു ജീവിതത്തിനോ, ഈ. വി. രാപ്രാപ്ല 
നായതിന്െറ രഹസ്ധ്യവം ഇതു തന്നെയായിരുന്ന. 
ലോകത്തെ വെറുക്കുകയും, പൃച്ഛിയ്യകയം ചെയ്യുന്ന 

തിനായിരുന്നു അട്ടേഹത്ത ന്െറ വാസനയെങ്കില് ആ 
യിക്കൊക്കുട്ടെ. എന്നാല് അതു ഭാചലഞ്ചലവും അനവല്ല 
വുമായ ഒത സരണിയായി നിലനിന്നാല് മതിയായി 
രുന്ന. ഈ വി എപോഴും പതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ലോ 
കത്തിലെ വമ്പിന്െറയ്യം പ്രതാപങ്ങളുടെയും നേരെ 
മൂര്ച്ചയേറിയ പരിഹാസശസ്ത്ത ങ്ങ പ്രയോഗിച്വ ആ 
ദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവസ നേതൃത്വത്തിനും ഓ 
ല്ല്യോഗികപ്രഭാവത്തിനും ധനപ്രതാപത്തിനും വേ 
ണ്ടി അനവരതം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന. സകലതും 
ഫലിതമനോഭാവത്തില് ചിത്രീകരിയ്യയുവാന് കെല് 
പ്ൂണ്ടായിരുന്നു ഈ. വി. യെപോലെ ഉട്ടിഷ് ടകാത്ച് 
ത്തില് പരാജയം, സംഭവിച്ചല്പോഠം ഇത്രമാത്രം നി 

1 
രാശയ്മയവശംവദരായ വ്ൃയക്തികര്ം ചുരുക്കമാണ്. ഇ 

ങ്ങനെ പൂര്ല്ലാപരവൈരുദ്ധവത്തിനെറ ഭര വിചിത്ര 
സങ്കലനമാണ് നാം ഈ വി യില് കാണുന്നതു്. ജ 
ദ്മനാ മനോധര്മ്മനിര്ഭരനായ, സാഹിത്ചയകാരന്ദായി 
രുന്ന ഈ വി അദ്ദേഹത്തിന്െറ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപി 
യ്ക്രേണ്ടിയിരുന്നതു' സാഹിത്ച്യമണ് ഡലത്തില് ത 
ന്നെയായിരുന്ന. സാഹിത്ചൃകാരനരയി മാത്രം ജീവി 
കൂവാന് അഭിലഷിക്കയും യത്ഥിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു 
വെങ്കില്, കാലയവനികയില് മറഞ്ഞ അഭ്ദേഘത്തി 
ന്െറ യശ:കരയംഇന്നുത്തേക്കാഠം എത്രയോ മടങ്ങു പ്ര 
ഭാപ്രസരം വിതറി പരിലസിക്കുമായിരുന്ന! ഇര വി 
യാഥാര്തപ്ലയങ്ങളെ, വിട്ട് നിഴലുകരംക്കു പിന്നാ 
ലെ ഓടി. വലിയ ഉദ്ധോഗത്തില് കൊഴുത്ത ശമ്പളം 
വാങ്ങിയും, രാഷ് ട്രീയമണ് ഡലത്തില് പ്രാമാണ്യ്യം 
നേടിയ്യം, ജീവിച്ചാല് അതായിരിക്കും ജന്മസാഫല്യ്യ 
പ്രദമെന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അതിന്െറ ഫല 
മായി, താന് ആരാധിച്ചു ആദരിയ്യയേണ്ടിയിരുന്ന 
സാഹിത്ചൃത്തെ കേവലം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി 
സ്വീകരിച്ചിട്ട് , ഹൃദയത്തെ പ്രതാപൈശ്വരവങ്ങളു 
ടെ പിന്നാലെപായിച്ച. ഉദ്ദേശിച്ച നിഴലുകഠം കയ്യി 
ല് കിട്ടിയില്ല; പ്രകൃതിഭത്തമായുണ്ടായിതന്നു ദിപ്്യര 
താത്തെ കടലില് കളയുകയും ചെയ്തു. 

പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില് നേട്ടത്തിനാവശ്ച്യമു ൽ 
തുമ കരുക്കളും ഈ വി യ്ക കുറവായിരുന്ന. എങ്കിലും; 
എപ്പ്യോഴും അട്ടേഹം ചൃതുകം വച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ 
കാലം കഴിച്ചു, ആ പരിഹാസ പടു ആരെയും പ്രത്ച്യേ 
കം സ്ന്റേഹിച്ചില്ല. ആരും അട്ദേഹത്തില് ടുട്ടുവിശ 
സിച്ചുമില്ല. പലരേയും സ്നേഹിക്കുന്നതായി ഈ വി 
ഭാവിച്ചു. പലരും അങ്ങോട്ടും. ഭാവിച്ച. പക്ഷെ ഒട്ട 

വില് ലോകത്തിനു” ഈ വിയേയും,ഈ വിയ്ക്കു” ലേ 
കത്തിനേയ്യം മന്മസ്സ്ിിലായി. അങ്ങിനെ അവര് പര 
സ്പരം വഞ്ചിതരായി കഴിഞ്ഞതേയുള്ള. 

സാഹിത്വത്തേയും ഈ വി കായ്യയമായി കരുതി . 
യില്ല. അതില് ഉങ്തുഴിഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചില്ല. 
കേവലം ഒരു ഉപകരണമായിതന്നവെന്നു മേ 
ചിപ്പിച്ചുവല്ലേര. നേരെമറിച്ചു” അതൊരു ജീപചിതസര 
ണിയായിത്തന്നെ സ്വികരിച്ചിതന്നവെങ്കില് ഇത 
വി യൂടെ സാഹിത്ച്പദവി ഏത്രയോ സമുന്നതമായി 
രുന്നോനേ. ഒരു പക്ഷെ കൃതികളുടെ സാഖ്യ്യ ഇന്നത്തേ 
തില് കുറവാകുമായിരുന്നവെങ്കിലും അവയുടെ സ്വ 
ഭാവവും അന്തസ്സാരവുംഇപ്പ്യോഴത്തേക്കാഠം വളരെമെച്ചു 

മാകമായിതരുന്നു. കാളേജ് വിട്ടതിനുശേഷം പഠനകൂ 
ത്യൃമെന്നമ്മത്ര താന് നിശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചുഎന്നു് 
അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസനാസമ്പന്നു 
നാണെങ്കിലു ഒരു സാഹിത്ചകാരന്െറ ഉല്ക്കര്ഷമാ 
ര്ഗ്ശം അതോടെ അടയയകയാണു” ചെയ്തതു്. അഭിഭദ 
ഷ്കവൃത്തിയ്മും രാഷ് ട്രീയ പ്രാമാണ്ല്യമമുമ തിവ്രപരി 
ശ്രമത്തിനും ധനാഗമമാര്ഗ്ഗങ്ങംക്കം സമയം പ്യ്യയം 
ചെയ്തഈ വി ക്ക് സാഹത്ച്യത്തെ അതു് അര്ഹ്ഥിക്കു 
ന്ന ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. മന് 

അതര് 

പു” സുചിപ്പിച്ച തൂപോലെ ധവാനശിീലം അടഭ്രേത്തി 
ല് കുടികൊത്ളാതിരുന്നതിന്െറ പ്രത്യേക കാരണം 

പി ക ്ി 
ടം ഴ് 

നന്ന 
ലി 

ച് ച 



ക) ാ പയരദ്ധവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1046 

വിവിധ കാല്ച്യയഗ്രതകഠംക്കിടയ്കുമ്മ സാഹിസികപ ന്നാ ത്െ 
ടഭനങ്ങളായി രുന്നു. ഇവയുമൊക്കെ ഈ വി എഴുതി റ ഴു? 
വം: അവ ഭരതികസമുല് ഗതിക്ക് സഫായി | 3 സോമനാഥവടിക ടട 
ക്രമെന്നുമ്മു വിചാരംകൊണ്ടു” മാത്രമാണു്. അവ നിര് 0 ൮ നം . 
വഹില്വതോ മററു കായ്യങ്ങറംക്കുമ്മു സമയം കവര് സ്വപ നസ ലി നി റസ്്ഖല (൭ 

ന്നേടുത്തു്, നേരെ മറിച്ചു് പ്രയോജനാപേക്ഷ ക്രടാ ദി ഴം. ടം വ ങ്ങ മം 
തെ സാഹിത്യത്തെ ആരാധിച്ച്, സാഹിത്ചംകൊ | ട്ട ൦ രത ശരി രില്. 
ണ്ടു ജീവിച്ചിരുന്നുവെമ്മില് ഒരു പക്ഷേ ഈ വ। കൃഷ്ട് | 4 ഒരു മാസത്തേക്ക് 1 രൂ. 
പിക്കുയുടെ നാമം അഭിഭാഷ ദത്വം,നിയമസഭാസമാ | 3 അജമാംസരസായനം ലു 
ജികത്വം, പെൌതുക്കാര്യനേതൃത്വംഎന്നീവയോടനുബ | ഭട 

൬0൬7 
൬൬ 

൫൫൬ 
എല്ലാവിധ ക്ഷീണത്തേയും പരിഹരിച്ചു 

_സ്ഥിയ്യു് (അവയില് പ്രസ്തുരാവയോഗശ്യമായ വല്ല നേട്ട ടല പരിപുണ്ണ്ണു ആരോഗ്യം നേടുവാന് ഉത്തമം. ്ര് 
വും അട്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുവെന്നുതോന്നുന്നില്ല) ഒ ലി റാത്തല് 1-ക്ക” 8. രൂം ര 
രു പഃശ്ഷ ഉ്വരിയ്കകപ്പെട കയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും കി വൈദ്യകലാനിധി, പി. ഏന്. പിമ്മം 

മലയാജ സാഹിതവത്തില് ഇന്നത്തെക്കാഠം അനേകമ | യു ് ലം ു ം..! സക്കാര് ആയൂര്വ്വദ വൈദ്യശാല, 
ടങ്ങു ആരാധന യമായ! കരുതപ്പെടുമായിരുന്ന. എ 31 പൊ കന്നം 4. 0൭. [4 

തൂ അസാധാരണവും അമൂലയവുമായഒരു പ്രതിഭാമ। കാഞ്ഞിരപ്പു്മി 17.0. ക 
3 2 1] ടട 

ണ് ഡലമാണു്, പോകേണ്ടവഴി പോകാതിരുന്നതി ല് 1. 13. പഴകിയ രോഗങ്ങാം ഉത്തരവാദിത്വ : 
ി & ഗ് 68 നാല്, അതിന്െറ യഥാര്ത്ഥമാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെ | ച്ചി ത്തിന്മേല് സുഖപ്പെടത്തുന്നതാണു'. [ടട 

ഭാതെ നിഷ് പ്രഭമായി പൊലിഞ്ഞുപോയതു്! ॥ നന്നെ 

ചിട 

മതത | 

ദി ഗാ൯ഡ് ഈസ്നേണ്ബാങ്ക്(ശ്ിപ്യ൦) 

ഹെഡ്ഡാപ്പ്റിസ കൊല്ലം 
ബ്രാഞ്ചുകഠം:--കൊല്ലം ൭: വടശ്ശേരിക്കര 

ഡയറക്ണൂര്മാര് 

:48-33-ബ്ലു 

ി റ ല്ല മെസ്ത്രഴ*സ് കെ ററി ഏബ്രഹാം,കരിന്പനാല്, [മെഃസ്സഴ സ കെ എസ സ്മുരിയാ, പൊട്ടംകുളം 
പ് ളാന്റര്, മുണ്ടക്കയം. 

പ് ളാന്റര്, കാഞ്ഞിരപ്പുുമി. ട്ട എ എസ് റാവുത്തര് മെര്ച്ചന്റ് ി "കെ. മൈതീന് കുഞ്ഞു” ഈ ല്വംവീ നലൂര്. 

ട്ടില്,കാഷ്ട്ഛക് സുപോര്ട്ടര്,കൊല്ലം 7 , പി ഹി ഫെബിയാന്൯ം, നി 

ു എം പി ഫര്ണാണ്ടസ് കാഷ്ച്യ കൂര്, പുനലൂര്. 

& ഹീ എക് സ് പോര്ട്ടര്,കൊല്ലം ലു പീററര് ഡിക്രൂസ് കണ്ട്ാക്ടര്, 

ളി റരി സി തൊമ്മന് ബി ഏ, റിട്ട: പുനലൂര്. 
ലി എം സി മാത്ചൂ ബി ഏ ബി എല് 

മാളിയേക്കല്, മാഞ്ഞൃ൪. 

ആകര്ഷണീയമായ നിരക്കില് ഡിപ്പ്യോസിറവകഠം 
സ്വീകരിക്കപ്പെടം 

എല്ലാവിധ ബാങ്കിടപാടുകളും നടത്തപെപെടുന്നതാണ്ച്. 
ചെയര്മാന്, സെക്രട്ടറി, 

കെ. ററി. ഏബ്രഹാം, കരിമ്പനാല്. ം എം. സി. മാത്ച്യ ബി. ഏ. ബി. എല്. 

ത്ര 8... 

ഗവ: സെക്രട്ടറി, കോട്ടഷറു. 

മം ഉംം ഒം ഒം 9-൭ ഏം ഉംം ഏം ഒ: ഉംം: ൭: ഏം ളം ൪ ൫൭൦൭-൭9- ൭൦൭: കായി രിക. 



1946 പാരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

ഭൂഭവാപുരം ഇംഗ് ളീഷ് ഹൈസ്തൂമിന്െറ വാ 

ര്ഷിക ദിനാഘോഷം അന്നായിരുന്നു. ഞ സ്ത്കിലെ 
വിദ്യാര്ത്ഥികളും അങഭ്ധ്യാപങ്കന്മാരും എന്നു വേണ്ടാ 

അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരന് വരെ തത ദിവസത്തെ അത്യ 

ധികം ആ മാാംക്ഷായേട്ടേ ക്രടിയാണുപ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 

തു്. അതതുകൊല്ലം അദ്ധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്ന ഭിവ 

സം മുതല് ഒരു ധ് റവനക്ഷത്രംപോലെത്ത സുഭിനം 

അവരുടെമുമ്പില് കണ്ടുകൊണ്ടൊണവര് അഭ്ധയയനം തു 

ടരുന്നതു”. തത ദിവസത്തിനു ഒരുമാസം മുമ്പ്യമുതല് 

തന്നെ അതിലേക്കുത്ളുരെക്കങ്ങാം തുടങ്ങിയതാണു .പ 

ഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചുപോലും വാര് ഷികദിനംമോടിയാ 

ക്കാനുത്മു ശ്രമങ്ങളില് വില്ലാര്ത്ഥികം ഏര്പ്പെട്ടു.അ 

തിലേക്കെന്നപറഞ്ഞു ക്ളാസില് പോകാതിരിക്കാ 

നുര ഒരുപായമായ്യം ചില മിടുക്കന്മാർ ഈ അവസ 

രം ഉപഭയാഗിച്ചു. സ്തൂ0ംകാമ്പണ്ടു വൃത്തിയാക്കുക, 

സ്മൂളം പരിസരങ്ങളും അലങ്കരിക്കുക, പ്രസംഗങ്ങം 

കാണാപഠഠംപഠിക്കുക, മല്സരക്ക്കികരം നടത്തുക. 
ചെറുനാടകക്ങറം, കോലടികളി, നൃത്തം മുതലായവ 

പരിശീലിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാര് ത്ഥിനീലിദ്യാ 

ര്ത്ഥികഠംക്കു ധാരാളം ജോലിഉണ്ടായിരുന്ന. അതി 

നെറജെല്ലാംപരിസമാഷ്കി അന്നാണു. ഭാരോ ചട 

ങ്ങും വിജയകരമാക്കുവാന് ഓഭരാരുത്തരും അഹമഡ 

മികയാ പരിശ്രമിച്ച. ആ ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളി 

(ല് ഏത്തെങ്കില്ുമൊരു ഭാഗം നിര്വഹിക്കാന് സാധി 

ക്കാത്ത വില്യാര്ത്ഥികഥം ഒന്നിനും കൊമ്മരുതാത്തവ 

രദയി കണക്കാക്കപ്പെട്ട. 

അന്ന് ഏററവും ക്രടുതല് അഭിനന്ദന ത്തിനുംസം 

തൃഷ്ലിക്കും അര്ഹരായ വിഭ്്യരേത്ഥികരം, അക്കൊല്ലം 

ഓരോ ക് മാസിലും ഏററവുംക്രടുതല് മാക്കു കിട്ടിയവ 

രം സല്സ്വഭാവത്തിനുമ്മു സമ്മാനത്തിനര്ഹരായ 
'വരുമാണു . അവരാണു അദ്ധവാപകന്മാരുടെയ്യം നാട്ടു 

കാരുടെയും ക ിലുണ്ണികം. അവരെപ്പോലെയാകാ 

നാണു മതോപതാക്കറഠം കൊച്ചകുട്ടികളോടു നിത്ച്യ 

വും ഉപദേശിക്കുന്നതു”. ഞ സരസ്വതീമന്ദിരത്തി 

ന്െറ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളാണാവ൪. അന്ന അവക്കെ 
ല്ലാം സമുചിത ത്3ഭ0യഭസമ്മാനങ്ങറം കിട്ടം. ആസ 
മ്മാനഞ്ങറം അവരുടെ ഉന്നതമായ ഭാവിജീവിതത്തി 

(എം. എ൯. ഗോവിന്ദന്നായര് 
ബി. ഏ. ബി. എല്.) 

ലേക്കു മമ ഭസോപാനങ്ങളാറടന് . ഭാഷയിലെ ഉത്തമപയ 

രത്വത്തിലേക്കുമമ അധികാരപത്രങ്ങളമണ്ോ്. ആ 
മാതൃഷാവിദ ാര്ത്ഥികരം ന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി 
മുന്ബഞ്ച, കളില് സ്ഥവംപിഭിക്കും. 

ആ സ്ത്ൂള ലെ ഒരു പൂര്വവിദ്യാര്തഥിയും വ്യവ 
സായപ്രമുഖനും, അനേകം തോട്ടങ്ങളുടെയും ഫാക്മൂറി 
കളുടെയും ഉടമസ്ഥനുമായ മി. കെ പി വാഴക്കുഴിഎ 
ന്ന മാനനെയാണു അന്നത്തെ പെൌതുയോശത്തിനു 
അദ്ധക്ഷനായിവരിച്ചിരുന്നുതു” . സ്ൃത്കിലെ പൂര്വവി 
ദ്യാര്ത്ഥിയെന്നമ്മു അവകാശം പറഞ്ഞു?” അദ്ദേഹത്തെ 
ക്കൊണ്ടു സ്കൂളിനു ഒരു നല്ല തുക സംഭാവനചെയ്യിക്കു 
ന്നതിനും, പരിശ്രമശീലംകൊണ്ടു ഉയന്ന നിലയിലെ 
ത്തിയ മഹാനായ ആ പൂര്വവിദ്യാര്ത്ഥിയെ ഒരു മാ 
തൂകയാക്കി തന്െറ ഇല്ല്യോഴത്തെ വില്ലാര്ന്ഥികളുടെ 
മുന്പില് പ്രദര്ശിപിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരംഉപ 
യോഗിക്കണമെന്നു ഹെഡ് മസ്റ്റര് വളരെ നാഠംമുമ്പമു 
തലേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണു്. 

മീററിംഗു തുടങ്ങുന്നതു പകല് 3 മണിക്കാണ്”. 
രണ്ടു മണിക്കു തന്നെ ഭൂരിഭാഗം വില്യര്ത്ഥികളുംസ്തൃ 
കില് നിന്നകൊടത്ത ലഘ, ഭക്ഷണവും കഴിച്ച ഹാ 
ളില് സ്ഥാനംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വാളന്റിയരന്മര്. 
വിചിത്രമായ ബാഡ് ജ,കളും കുത്തി. ഹാം മുതല്, 
ഗേററുവരെ അണിനിരന്നു. സ്ക്കൂളിലെ സ് ക്കൂട്ടകരം 
റോഡില് നിന്ന ; റംവഭപ്പതിലേക്കു കയറാനുമ്മകല് 
പുടകളില് ഇരുവശത്തും അററന്ഷനായി നില 
കൊണ്ടു. അവര് ഉയത്തിപ്പിടിക്കുന്നു മുഭവടികം 
കൊണ്ടുമ്മ പന്തലിനു കീഴെക്രടടെയാണു അദ്ധ്യക്ഷന് 
സ്തൂമ്മിലേക്കു കയറില്പ്പോകേണ്ടതു. 

മണി കൃത്ച്യം മൂന്നു ടിച്ചടപ്പാഠം അങ്ധ്യക്ഷന്െ൨ 
മനോഹരമായ ക്ക് കാര് സ്കൂളിന്െറ പടിക്കല്വ 
ന്നുനിന്ന. സ് ക്കാട്ട സംഘം വടികരം ഉയത്തി. അ 
ഭ്ധ്യക്ഷന് കാറില് നിന്നിറങ്ങി. സകലകണ്ണ്ണകളുംത്ത 
മഹാപുരുഷനില് പതിഞ്ഞു. ആഠടിപൊക്കം; മു 
കുറഞ്ഞ കാപ്പിപ്പ്യൊടിയുടെ ടടിറം. ഒരു കുട്ടിയാനയ്ക്കു 
ചെന്ന് വ ഞ്ജം. വമി ല്സ ഭാ പ്പ 
കയുന്നു വലിയ ചുല്ട്ട”. മു്മന്പന്നിയുടെ 
ലുമുമ തലമുടിയുടെയയം മൂക്കിനു താഴെ മാത്രം പരിമി 

പ 

റ 

മുമ്പേ 



ന 

42,  പൌരദധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1046 

തപ്പെടുത്തിയിട്ടുമ്മ കററിമീശയുടെയും നിറം മഞ്ഞ 
ച്ചിരിക്കുന്നതു എപ്പോഴും ഈ പുക ഏല്ക്കുന്നതുകൌ 
ണ്ടായിരിക്കണം. 

അഭ്ധ്യക്ഷനെ ഹാരമണിയിക്കാന് മുമ്പോട്ടടുത്ത 
ഫെഡ് മാസ്ക്റൂര്ക്കു തന്െറ മുഖത്തേക്കു വന്നുടിച്ചപപക 
യേററു തലകറക്കമുണ്ടായി., പുകയില യാതൊരുത 

രത്ത്രിലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന വില്യാര്ത്ഥികളെ ഉ 
പഭേശിക്ക മാത്രമല്ല സ്വജീവിതം. കൊണ്ടു ഉദാഹ 
രിക്ക ക്രടി ചെയ് തുരുന്ന റെഡ് മായ്ത്കുക്ക അദ്ധ്യയ 
ക്ഷന്െറ ധ മപാനം വളരെ അരോചകമായിതോ 
ന്നി. എന്തുചെയ്യും അധ്യ ക്ഷപാദരല്ലെ? 

അഭ്ധ്യക്ഷന പ് ളാറവുഫാറത്തില് കയറി പ്രധാ 
നകസാലയില് ഉപവിഷ്ടനായി. അന്നത്തെ പ്ര 
സംഗകരായി വന്നിരുന്ന ഭരു സംസ് കൃത വിദ്വാനും 
ഒരു അഡ്വേക്കേറവും അട്ടേഹത്തിന്െഠ ഇത്വശത്തും 
പ്രതിഷ് റിക്കുപെട്ട. ആസ്ഥലത്തെ ലത്തിന്പങ്കിയി 
ലെ സ്പെയിന് കാരനായ മൂപ്പനും; സ്ഥലത്തെഏ 
റവും വലിയ ജന്മിയായ നറലൃരിച്പാടിനുംപ് ഉറവു 
ഫാറത്തില് തന്നെ ഇരിപ്പിടം നല്കാന് നയങ്ഞനാ 
യ ഹെഡ്; മാസ്റ്റര് മറന്നില്ല. 

അദ്ധക്ഷ ന്െറ വലത്തുവശത്തു മു, 
പല്വനും ഇടത്തുവശത്തു നമ്പചൃരി 
പ്പാടും ഇതുന്ന:-ദാങ്ങനെ യോഗമാ 

രംഭിച്ചു. 

ഈശ്വരപ്രാര്ത്ഥന, സ്വാഗതഗാനം; ഇവയ്ക്കു 
ശേഷം സ്തളിലെ ഒന്നാമസിസ്റ്റന്റിന്െറ സ്വാഗത 
പ്രസംഗം നടന്നു. അഭപ്യക്ഷനെപ്പുററി അഭ്ദേഹം പറ 

ഞ്ഞ സ്മൃതി വചനങ്ങം കേട്ടാല് പണ്ടത്തെ രാജസദ 
കള ലെ വൈതാഴികന്മാര് പോലും ലജജ്യിച്ചു ത 

ല് താഴ് ത്തുമായിരുന്ന. പ്രധാന നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞു 
ബദ്ധിക്കല്ലില് തൂഷന്നതുപോലെ പ്രസംഗകന്മാക്കം 
ചില ചില്ലറ സ്തൃത ക്കഷണങ്ങറം കിട്ടി. 

അടുത്തതു” അഭ്ധൃക്ഷന്െറ ഉപക്രമപ്രസംഗമാ 
യിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചുരുട്ട വായില് നിന്നെടുത്തു താ 
ഴെയിട്ട. അതു വീണതു പ് ളാററു ഫാഠത്തില് വിരി 
ച്വിരുന്ന രത്നകംബജത്തില് തന്നെയായിരുന്ന. അ 
തിനെറ ഉടമസ്ഥനായ രക്ഷാകത്താവ്യ് അയ്യോ!എന്ന 
പറഞ്ഞു നെഞ്ചില് കൈ വ്വ പോയി. ആ ചുരുട്ടി 
ന്െറ ജീവന് ഒററല്വപിട്ടകഠാണ്ടുഅ 
ഒലൃക്ഷന് തകത്തു കളഞ്ഞു. പുറകെ കാക്കിച്ചു ഒരു 
തുപ്പും! രത്നകംബജത്തിന്െഠറ ഉടമസ്ഥന് അറിയാതെ 

ന 

' ഞ്ഞാല് അന്ന തീരും അവന്െറ കഥ. 

ചാടിയെഴുന്ദേററു പോയി. ഇത്ര പഠഞ്ഞിട്ടെന്തുഫല ” 
മീററിംഗിനു വേണമെന്ന പറഞ്ഞപ്പം ആതു എട്ട 
ത്തു കൊണ്ടു പോകാന് ചെറുക്കനെ രാനുവദിച്ചതു ത 
ന്നെ തെററു. 

ഉപക്രമപ്രസംഗം തൂടങ്ങി. “പ്രിയപ്പെട്ട കൌ 
ച്ുങ്ങമെ! വാദ്ധ്യാന്മാരെ! ഇന്നിവിടെ വന്ന നിങ്ങളു 
ടെ ഭരദ്ധ ക്ഷനാകണമെനം നിങ്ങളുടെ ഫെഡെ' മാ 
സ്ക്ക ചെറിയാന് സാവു പഠഞ്ഞപ്പും ഞാമ്പറഞ്ഞത. 
എന്നാ അഭല്യക്ഷനാ സാറേ? നമ്മക്ക് അല്ലക്ഷോമ 
റിഞ്ഞു ക്രടാ. പ്രസക്ങോ മറിഞ്ഞു ക്രടാ എന്ന്. അ 
പ്പം ചെറിയാന് സാറ പഠഞ്ഞു ഇതിയാനങ്ങനെ അ 
വിടെ വന്ന് ഒന്നിരുന്നേച്വാ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ 
തെങ്ങു നോക്കിക്കൊത്ളാം എന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനി 
വിടെ വന്ന....... ; 

അഭ്ധ്യക്ഷനന്െറ നാടന് ഭാഷയിലുത്ളു പ്രസംഗം 
കുട്ടികഠംക്കു വളരെരസി ച്ചു. വല്ല കടിച്ചാല് പൊട്ടാ 

ത്ത സംസ് കൃതമോ ഇംഗ് ജീഷോ ആയിരിക്കുമെന്നു 
അവര് വിചാരിച്ച ഉപക്രമപ്രസംഗം നല്ല ഭ്രാക്ഷാ 
പാകത്തില് വരുന്നതു കണ്ടപ്പ്യോഠം കട്ടികഠം ഡെ 
സ് ക്കുകളില്മുന്നോട്ടാഞ്ഞു” ദത്തശ്രദ്ധരായി ഇരുന്ന. 
അദ്ധ്യാപകന്െറ തോട്ടങ്ങളിലെ ക്രലിക്കാര് പോലും 
ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ യോടുക്രടി അഭ്ദേഹത്തിന്െറ വാക്കു 
കഠം ശ്രവിച്ചിടണ്ടായിരിക്കയില്ല. അട്ടേഹം തുടന്നാ- 
ഞങ്ങള്ളൊക്കെ പഠിക്കുഭമ്പോഠം ഇത്രകൊച്ചപി്കെരൊ 
ന്നമല്ല. മീശവന്നോരും പെണ്ണുകെട്ടിയോരും ധാരാ. 
ഉം ഉണ്ടായിരുന്ന. ഞാന് തന്നെ ഫിഫ് ത്തില് മൂന്നാ 
മത്തെ കൊല്ലം പഠിച്ചപോഠം ഒരു കൊച്ചിന്െറ ത 
ന്തയായിരുന്ന. അന്നം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പെണ് 
പിള്ളേരും ക് ളാസിലുണ്ടായിരുന്ന. ഞാന് പറഞ്ഞ 
ല്ല്യോ അതിലും പലതിലും രണ്ടും മൂന്നം പിള്ളേരുടെ 
തത്ളുയാകാന് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അതില് ചിലതി 
നെകക്കെ ഞങ്ങറം പേരിടും. ഒന്നിനു കട്ടത്തി, മാക്രി; 
മരെറാന്തിനു കുതിരപ്പുക്ഷി, വേറൊന്നിനു ക്ഷയവാ 

യു" കുട്ടികഠം ആര്പ്പ വിഭിച്ച രസിച്ചു. അതു ക 
ണ്ടു അഭധ്യക്ഷനും സന്തോഷം വഭങ്ധിച്ചു. പക്ഷെ പെ. 
ണ് കുട്ടികരം വല്ലാതെ വിഷമിച്ച പോയി. അഭ്ധ്യ 
ക്ഷന് നിര്ദ്ദേശിച്ച പേരുകറം അവരില് ചിലക്കപി' 
റേറദിവസം മുതല് കിട്ടുമെന്ന തീര്ച്ച. 

അദ്ധ്യക്ഷനു സ് പിരിട്ട കയറി.അഭ്ദേഹം തുടര് 
ന്ന. “അന്ന ഞങ്ങരംക്കെറരു വേലുപ്പ്രിമമ സാറൊണ്ടാ 
യിരുന്ന. അതിയാനു ബിഡി വലിക്കുന്നതു കണ്ടേക്ര 
ടാ. അതിനു ഞങ്ങളടെ ക് ളധസു വിടമ്പം ക് ളാസമു 
റി മുഴുവന് പുക വിട്ടിട ബീഡിയും എറിഞ്ഞേ ലച 
മ്മാതിരുന്നു കളയ്യം. അതിയാന് വന്നങ്ങ ലഹളയും 
തുടങ്ങും. വല്യ മോണിട്ടറും ഞങ്ങളുടെ പേരു പറ 

പിന്നെരരു 
ചാക്കോ സാറ്“ അമ്പോ അതിയാന്െറ നമ് തേളു 
കടിക്കുന്ന തു പോലെയാ. ഒരിക്കല് ഞാന് പുള്മിക്കാ 
രന്െറ കസേരയുടെ നാലയകാലിനെറ താഴെയും 8 
ഒരാ പുന്നയ്യരാ ഫിററു ചെയ്തുവച്ച. അതിയാന് വന്നി 

രിക്കുകേം........? 
ബാക്കി കേംക്കാന് സാധിക്കാത്ത വിധം കുട്ടി 

കഠം അത്ര വിളിച്ച. ഡ് മായ്ത്ററും അസിസ്റ്റന് റ. 



1946 

റ)ഷണിപ്പൈതലേം നിയ്യിവങള്ള്ും 

വിമ്മിക്കരഞ്ഞു വികിച്ചിടായ് ക. 

പാഴില് നിന് ദീനസ്വരം ശ്രവിക്കെ 

പാരിന്ന കേദപമണന്നവെങ്കില്!- 

ആലോല ഭാഗ്യം ഭൂജിച്ചുനില്ക്കം 

മേലാളര് നിന്നെ ശപിച്ചുവെങ്കില്!! 

പട്ടിണികൊണ്ടു മെലിഞ്ഞ നിന്നെ - 

കഷ് ടതയിങ്കല് തളന്ന നിന്നെ 

നിഷ് ഠ,രമിനിലഷ്ക്കിന്നകണ്ട 

പൊട്ടിത്തകരുന്നിതെന്െഠ ചിത്തം. 
എന്നദരത്തില്പ്പിറക്കമൂലം 

ഇന്നനീയേവമധ:ഫതിച്ു 

നിന്പിറവിക്കഭിലാഷമേന്തി 

നിന്ന ഞാനിന്നപരരധിനിയായ ! 

11 

' ദേവന്െഠ സന്നിധി നിഭചെയ്' ക 

നി വന്നണഞ്ഞ മദാത്മടവില് 

അന്നുന്ന നീ വഭന്നെന്വയററില് 

സദ്ദരസ്വപ്നംകണക്കെമിന്നി. 

ആരിച്ചപോലെയാ രാവില് നിയെന് 

ക് ളേശത്തില് നിന്നു പിഠന്നു മന്നില് 

താഴത്തുവയ്യ്യാതെ ഞാനെടുത്തു 
താലോലമാടിയ്കകയായിനി ന്നെ. 

നിത്യമുയന്ന ചുരന്ന നിന്ന 
മല്സ് തനകംഭങ്ങം നിന്െഠ ചണ്ടില്. 

നിത്യമെന്നമ്മില് നിറഞ്ഞുനിന്നു- 

ന്മരേം വിഷഴ്ല്ുരായി. അഭധ്യക്ഷന് വാതിലില് ക്രടി 

കയറിയപ്പ്യോറം ഡിസിപ് ജിന് ജനല് വഴി പുറ 

ത്തു ചാടിയതായി സരസനായ മുന്ഷി പഠഞ്ഞതു 

ഫെഡ് മായ്ത്ക്കത്ര രസിച്ചില്ല. അടുത്ത ദിവസം 

മുത ല് ആ സ് ക്കൂ ങ്കി ല്നട ക്കാന് 
പോക കുന്ൃതിത്തരങ്ങഠം ഓത്തു” അങ്പ്യാപകന്മാ 

൪ അമ്പരന്ന. ഉപക്രമക്കാട്ടതവ്! സദസ്യരുടെ ഉത്സാ 

കപ്രകടനങ്ങളായ പാറക്കെട്ടുകളില് കരടി കത്തിമറി 

നി നൂ ലപ്രേമസധാവി ശേഷം. 

നിന്നക്ശനയ്യോ! നിനച്ചിടമ്പോ- 

ളിന്നം നടുങ്ങുന്നിതെന്െഠ ചിത്തം 

അമ്മഹാനുണ്ടായിരുന്നവെങ്കില് 

നമ്മഠംക്കൊരുത്സവമായി രുന്നു. 

കഷ് ടമാഭാഗ്യം കടന്നപോയി 

കണ്മണി, നമ്മഠം ദരിഭരായി! 

എങ്കരങ്ങഠാംക്കു കഴിവു പോരാ 

തങ്കമേ നിന്നില് സുഖം പുലത്താന്. 

മഠവുമുമ വീട്ടിലെ ദാസ്യവൃത്തി 

കൊഠറിന്നുപോലുമുതകകി ല്ല. 

ചുററിലും വാഴും കബേര൪, നമ്മെ - 

പ്യുഠഠിപ്പൊഴിപ്പ, പരുഷവാക്യം? 

ല് ൦൧൨൪൪ 

നിന്നെപ്പ്പോല് വാടിക്കൊഴിഞ്ഞുപോവ- 

തൊന്നല്ല രണ്ടല്ല ജീചിതങ്ങം- 

നിന്നെപ്പ്പോല് നിറി നശിച്വിടുന്ന - 
തൊന്നുല്ല രണ്ടല്ല സാഹ്ൃദങ്ങം-ഃ, 

പരിടമെത്രവിശാലമത്ര 

പാവങ്ങളണ്ടറും പട്ടിണിക്കാര്. 

നാമതില്പ്പെട്ടനശിക്കയെങ്കി- 

ലീമന്നിനെന്തൊരു നഷ് ടമ. 

എന്മണിപ്പ്യൈതലേ നിയ്യിവള്തും 

വിമ്മിക്കരഞ്ഞുവിളിച്ചിടായ് ക. 

നിന്വികളികേരംക്കുവോരില്ല പാരില്, 

നിന്വിശപ്പ്തിന്ന വിരാമമില്ല. 

നിന്വിഷിതിക്കുവാനില്ല നീതി - 

നിദദിതമത്രേ പതിത ജന്മം! 

ഞ്ഞു തകത്തൊഴുകകയാണു്. “അനം വല്ല്യ പഠിത്ത 

ക്കായ് ചില പിള്ളേ രുഞ്ജായിരുന്ന. ഒന്നൊരയ്യുമ്പി 
മ. തന്നയാളിങ്ങ ളീഷ് പഠേന്നതുകേട്ടാല് കിങ്കി 
കിളിപോലെയാ. പിന്നൊരു തൃഷ ണയ്യന്. സേ 

കണക്കിടാത്തതാമസം അതിയാന് ചെയ്മുകളയും. 

സാറ നേപ്പ്യോലും കണക്കു പഠിപ്പിക്കും. അന്ന് ഈ 

ഞാനൊണ്ടലല്ലാ, കനെക്കിനും ഇങ്ങ് ളീഷിനുമെല്ലം 

വെറു൦ മണ്ടനാ. അങ്ങനെ തോററുതോററു കിടക്കുക 
31 റ 

ക്ലി 



ം 

ആത്ത 

ക പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

യ. ഞാന് ഫിഫ് ത്തില് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം പഠി | നിയമവും "എന്നതിനേപ്പുറഠിപ രയാന്ക്രമിച്ചരഡവ 
ക്കുമ്പം, ഞങ്ങളുടെ കുരുവിള സ്താറുപറയും “എടാ വാഴ 
ക്കുഴീലെ ചെറുക്കാ! നി പതുക്കെ 
സിക് സിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അയ്യന്പിമ്മേം കൃഷണ 
യ്യതം പഠിച്ചു ബി ഏ പാസ്സോയിവന്ന് നിന്െറ വാ 
ദ്യാന്മോരാകും"” എന്നു . പാവം അയ്യയന്പിമുമു കഴിഞ്ഞ 
കൊല്ലം പഷ ണികിടന്നു ചത്തെന്നുകെട്ടം കിഷ് 
ണയ്യന് ഭരു ഗ്രാന്വുപങ്മിക്കൂടത്തില് വാജ്യരരാണ്ഞ്, 
പിമ്മേരും പിറു ങ്ങിണീം എല്ലാം ഉണ്ടു. മാസം അമ്പ 
ഉം രൂപാ പത്തു് - അതില് പത്തു" അരല്ൃശ്രം കുറവും! 
അന്നു പഠിക്കാഞ്ഞതുകെണ്ടു” ഈ എനിക്കു് എന്താ 
ഒരു കുറവ”? പറയിന്! അന്ന അത്തോന്നിയായി ത 
മ്മിത്തല്ലി. ബീഡിംവലിച്ചു, നടന്ന ഞാന് ഇന്ന് 
ഈ നിലയിലായി. താമസിക്കാന് രസികന് ബം 
ഗ്ളാവു, സഞ്ചരിക്കാന് കാറു”, ബദങ്കിലാണെങ്കില് 
എട്ടു പത്തുലക്ഷം രൂപാ കിടപ്പ്യൊണ്ട് . കിഷ ണമ്മു 
നേക്കാഠം ക്രടുതല് ശബ്ചമുമുമുമ പത്തായിരംപ്രു് എ 
ഒന് റകീഴില് ശമ്പശത്തിലുമൊണ്ടു . പഠാിത്തംപോലും 
പഠിത്തം! എത്തിനാ ഈ കൊമ്മുരുതാത്തപഠിത്തം? 
പഠിച്ഛുപഠിച്ച മണ്ണ്ണെ്റ്ുവിളക്കിന്െ പൃകയ്യമെല്ലാം 

തലയില് കയററി വെളുത്തുവെളൂരി മളി ചാണ 
കത്തിനും കൊത്തുരുതാതെ, ജോലിയൊന്നുംചെല്യാന് 
മനസ്തമില്ലാതെ തെക്കുംവടക്കും നടന്നുനശിക്കുക. നി 
ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടണം. ചാടണം. തിന്നണം, കുടിക്ക 
ണം, വേണമമങ്കില് തമ്മിത്തല്ലണം, കൊക്മാനും 
കൊടുക്കാനുംചൊണുഭവണം. ഈ ലോകത്തില് പൊ 
സ്തരകവും മറവുമല്ല കായ്യയം, ജീവിക്കാനാ പഠിക്കേണ്ട 
തു. ഈ വഖ്യ്യ പഠിത്തക്കാരനൊക്കൊ പദമമിക്കൂടത്തി 
ന്നു വെളിയിലിറങ്ങിവരുമ്പവെയിലുകൊണ്ടാല് വാ 
ടി താഴെ വിഴും. ആനുങ്ങളേ പ്പോലെ ചാകാന്ക്രടെ 
ഇതുങ്ങറംക്കറിഞ്ഞുക്രടാ. ഇപ്പ്യോഴുമ്മ പിക്കേരും പണ്ട 
ത്തെ ഞങ്ങടെ ക്രടെയുണ്ടായിരുന്ന പിമ്മേരേപ്പോലെ 
കൊത്മുരുതാതെ തആയിത്ത രല്ലെ എന്നുമാത്രമേ എനി 
ക്കു പറയാനുള്ള!" 

ഒടുവിലത്തെ വാചകതങ്ങം അദ്ദേഹം ഉളുമില്ത 
ട്ടി പറഞ്ഞതാണെന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ റമുഖവും സ്വ 
രവും വെളിപ്പെ ടുത്തി. ആ വാചകങ്ങര്ം അതുപോലെ 
തന്നെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മനുസ്സ്ിലും പതിഞ്ഞു. ഒ 
രു സ്വപ”നത്തില്നിന്നു ഉണന്നതുപോലെസ്വല്ലം 
കഴിഞ്ഞാണ്” ഹസ്തരഘോഷത്തിനുതന്നെ അവര് 
മുതിന്നതു”. 

പഠിത്തക്കാരരയകുട്ടികമ്മെ എല്ലാവരുംപുഛരസ 
'ത്തോടുനോക്കി. അവക്കു വലുതായ നിരാശയുമുണ്ടാ 
യി. ഭാവിയില് തത്ങറം അയ്യ്യമ്പിര്മയേപ്പ്പോലെയും 
കൃഷ് ണെയ്യനേപ്പോലെയും പട്ടിണിക്കോലക്ങളായിന 
ടക്കുന്ന കാഴ്ച, മനസ്സില് കണ്ട്” അവര് പിഭ്ൂമിച്ചു. 
അധികപ്രസംഗികളായ കുട്ടികഠം തലയയയത്തിപ്പിടി 

. ഭാവിയിലെ വാഴക്കുഴികളുയി അവര്തന്തത്താ 
ന് പിഭാവനംചെയ്ത്ുതുട്ങി. 

അഭിനയഗാനത്ങറം, പ്രഭാഷണത്കാം മുതലായ 
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ചടങ്ങുകരം ഒരുമാതിരി ഇഴഞ്ഞു 
നീങ്ങി. എന്നാല് പ്രസംഗക്ങഠം ഹാളില് കോളിള. 
ക്കംതന്നെ ഉണ്ടാക്കി. “സാഹിത്ചത്തിലെ സരന്ദയ്ക്കു" 
ത്തേപ്പുററി ഉപന്ധപ്യസിച്ചവിദ്വാനും, “സാഹിത്യവും 

നെരങ്ങിനെരക്ങി . 
ക്കേററും വില്ല്യാര്ത്ഥിക്ളുടെ അതിരറഠ അമര്ഷപ്രക 
ടനത്തിനു പാത്രമായി. ക്രവലും, കൈകൊട്ടും ചവിട്ടും 
കൊണ്ടു, അവര് പറഞ്ഞതൊന്നും ആരും കേട്ടില്ല. അ 
വര് പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രസംഗംനിത്തി ഇരുന്നു. അല്ലെ 
ജില് വിഭ ാര്ത്ഥികരം ഇരുത്തുമായിരുന്നു. 

ഒടുവില് സമ്മാനദാനമായി. മലയാള മുന്ഷി 
സമ്മാനാര്ഫരുടെ പേരുകരം വിളിച്ചു. 

ഈ സ്ത്ക്ളിലെ ഏരറവും സല്സ്വഭാവിയായവി 
ല്ല്രാര്ത്ഥിക്കു ഫെഡ് മാസ്റ്ററുടെ സമ്മാനം --സമ്മാനാ 
൪ഹന് രാഘവന്നായര് കെ പി:ംഫോറം അഞ്ച്, 
കെ പി രാഘവന്നായര് --രാഘവന്ഗനായര് ഈസ 
ദസ്ത്ിലുണ്ടെങ്കില്വവന്നു് ഈ സമ്മാനുംവരങ്ങിക്കനം-" 
തംദ്ധയക്ഷന് അലസഭാവത്തില്ഷമ്മാനമയേ ആ തടി 
യന് പുസ്തക മെടത്തുരൂക്കംനോക്കുന്നതുപോലെഭാവിച്ചു 
താഴെവ്ൂ.സല് സ്വഭാവ ത്തിനു മ്മ സമ്മാനംവാങ്ങിച്ചു 
തന്െറ ശോഭനമായ ഭാവിയെ നഷ് ടപ്പെടുത്താന് ത്ത 
യ്യാറില്ലാത്ത രാഘവന്നായര് ഡെസ് ക്ക നുപുറകില് 
കുനിഞ്ഞുകിടന്ന് അയഡ്യ്യാപകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയില് 
നിന്നും സമ്മാനസ്വികരണത്തില്നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. 
വിഭല്ല്യാര് ത്ഥികറം തങ്ങളുടെ ഒരു സാധുസഹേദേരനെ 
ഒറധിക്കൊടുക്കാന് ഒരുങ്ങിയുമില്ല. 

അടുത്തതായി ഓരേ ക് ളാസില്നിന്നം സല് 
സ്വഭാവത്തിനുമ്ള സമ്മാനം, ക്രട്ടതല് മാക്ക കിട്ടിയ 
തിനുമ്മ സമ്മാനം ഇവജയ്യ്മെല്ലാം സമ്മാനാര്ഫരുടെ 
പേരു വിളിച്ചു. ഒരൊററ വിദ്യാര്ത്ഥിയെങ്കിലും എ 
ഴുനേറവുചെന്നില്ല. ഒടുവില് കളികരംക്കുള്മ സമ്മാ 
നമായപ്പ്യോറം കുട്ടികളുടെ ഇടയില് ഉത്സാഹമായി.ക 
തിയുടെ ഒരു സമ്മാനവും ൂടമസ്ഥനി ല്ലാതെ ശേഷി 

ച്ചതുമില്ല. 
സമ്മാനദാനം എന്ന ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞപ്പ്യോരം 

തോല്ബയണ്ടും, സ്വണ്ണൂഅക്ഷരവും വരിച്ച മില്ട്ട 
ണും ഷേക് സ് പിയറും; വമമത്തോമും ആശാനും എ 
ല്ലാം കുന്നുക്രടി മേശപ്പുറത്തു ഭനാഥമായിക്കിടന്നു. 

ഉപസംഹാരം വ്ളരെ കായ്യമാത്രപ്രസക്തമായി 
രുന്നു; അ മേശപ്പുറത്തു കിടന്ന, ആക്കം വേണ്ടാത്ത 
പുസ് തകങ്ങളെക്കാഠം, വളുമര വിലയ്യം ഉപയോഗവും 

ഉള്ളതു നല്ല കട്ടിബയണ്ടിട്ട നാഠംവഴി പേരേടു മുതലാ 
യ ബുക്കുകളാണെന്നും, താനും പണ്ടു ഇതുപോലെയയ 
മമ പൃസ് തകങ്ങമും സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു മയ്യാടരാമ 
നായി ജീവിച്ചെങ്കില് ആ പ്ലരറ൮ൃഫാഠത്തിലല്ല, ആ 
ഹാളില്ത്തന്നെ കയറാന് യേശ്യേതയില്ലാതെ പഴ 
മുറം പോലുമ്മ സര്ട്ടിഫിക്കേററും ഏന്തി ഉദ്യോഗം 
തെണ്ടിനടക്കേണ്ടതായി വരുമായിരുന്നവെന്നം ത 
ന്െ൨ ജീചിതം വിദ്യാര്ത്ഥികഠാക്കെല്ലാം ഒരു പാഠ 
മായിരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം നിത്തി. 

അഭ്ധ്യയക്ഷന്െറ ഈ ഉപസംഹാരംക്രടി കഴിഞ്ഞ 
പ്പ്യോഴേക്കു ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ സകല ശക്തിയും സം 
ഹരിക്കപ്പെട്ട. അദ്ദേഹം ബോധംകെട്ട നിലത്തു വീ 
ണു. വിണ വഴി കയറിപ്പിടിച്ചതു് ഒരു വലിയബോ 
ര്ഡിലാണ്ഞ്. “വിട്ല്യധനം സര്വധനാല്പ്രധാനം" 
എന്നെഴുതിയ ആ ബോര്ഡും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട 
പ്രജ്ഞയററു കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്െറ നെററിയിലു 
ണ്ടായ മുറിവില് തന്െറ ചരുട്ടില് നിന്ന വീണ ചാ 
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മോണ്, 
(കെ. ദാമോദരന്, ബി. ഏ. ബി. ഏല്) 

൭രുക്കെ ഇ ന്ഡ്യ്യയില് “നവരാത്രി” യെന്നും ബം 

ളില് “ദൂര്ഗ്ഗുപൂയ്" എന്നുംഉത്മ വിഖിയനാമങ്ങളാ 

ല് ദസരാമഹോല്സവം ഇന്ഡയാകുമാനം ആഡം 

ബരസമത്വിതം ൭ ടൊണ്ടാടപ്പെടന്ന. മൈസൂരിലെ 

ഭസരാമദഫോാല്സവം വജുരെ പ്രധാന്യത്തെ അര്ഹി 

ക്കുന്നു ഒന്നാണ് 
ഒന്പതു ദിവസവും ദുര്ഗ്ലാഭഗവതിയുടെ സ് മര 

പ ത്താം ദി വസമായ ദാസരാ ണയ്ക്ലാണ്ട് 
അവസാനദിവസം ഭഗവതിപൂജ സമാപിപ്പിക്കുന്ന 

ആകുന്നു. 

പുരാതനകാലം മുതല്ക്കേ ദസരാ കര്ണ്ണാടക 

ക്ഒഭരുസാമുദായികമഫോല്സവമായി തീര്ന്നിട്ട്. 

കായികവിനോടങ്ങരം, സാഹിത്ച്യമല് സരപരീക്ഷക 

രം, ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലെ മഹോല്സവങ്ങരം, ഗ്ര 

.മീണവിനോദത്ങളും നാട്യങ്ങളും മിക്ക സ്ഥലങ്ങ 

കിലേയും ദസരാമഫോല്സവത്തിന്െറ ഒരു പതി 

വായ ലക്ഷണമായിത്തിന്നിട്ടണ്ടു”. ഈ ദിവസത്തില് 

എല്ലാ വീടുകളിലും ബാലികമാക്കു വിഭവസമുദ്ധ 

മായ സദ്യകൊടുത്തു ബഷ്ുമാനിക്കയും 8 ക്ഷത്രങ്ങളില് 

പ്രത്യേക പ്രാര്ത്ഥന നടത്തുകയും ഓരോ ഗ്രാമത്തി 
ലേയ്യം പതിവാണ്ഞ് . 

ഭസരാദിവസത്തെ വിജയദശമി അല്ലെങ്കില് 
വില്യാദശമി എന്നും അതു വിദ്യാരംഭ ത്തിന്െറ വി 
ജയപതാകാദിനമായും കരുതല്ലെട്ടപോരുന്നും ശത്രുവി 

നോടുമ്മു പടപെട്ടലായാലും ശരി മനുഷ [സഹജമായ 

സകല പ്പ്മത നങ്ങളുടേയ്യം അത്ത ല്യകോടിയെ കുറി 

രം എടുത്തുവെല്ല് അഭ്ധക്ഷന് പ്രഥമശുശ്രഷ നട 
ത്തി. 

കൃത “ഞതാപ്രകടനത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 
ഫെഡ മാസ്ത്രുടെ അഭാവത്തില് ഒന്നാമസിയ്റ്റന് വൃത 
ന്നെ ആ കൃത്ചവും നിര്വഹിച്ചു. 

& കഥാപാത്രങ്ങഠം സങ്കല് പസ്ൃഷ ടികളാണ്ട്. 
ഉദ്ദേശിക്കാതെ വല്ലവരുടെയും ഛായ ലണ്ിട്ടങ്ളെളി 
ല് ക്ഷമിക്കണം. 

ക്കുന്ന ഒരു ശുഭദിനമായിട്ടാണ്” അതിനെ കരുതഒ 
ടുന്നുത്ര് . ഇന്ഡ്യാചരിതൂത്തിലേയും പാരാണികക 
ഥകളിലേയും സുപ്രധാനുസംഭവങ്ങളെ ഉല്ഘാടനം 
ചെയ്തു ഒരു സ് മരണീയദിവസമായും തതിന്നെ കരുത 
പ്പെടടുപോതുന്ന. പാണ്ഡവന്മാര് അജു ഞാതവസേം 
അവസാനിപ്പിച്ച തിരിമ്യെത്തിയതും, ശ്രീരാമന് രാ 
ക്ഷസന്മാരോടേററുമുട്ടിയതും, സമുദഗുപ്ഛന്, കൃഷ്ണ 
ദേവരായന്,ശിവാജി ഇവര് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്ങ 
മെ രത്രുക്കളുടെ നേരേ നയിച്വതും വിജയപതാകര 
ദിനമായ ഈ ദിവസംതന്നെയാണു. ദുര്ഗ്ഗാഭഗവതി 
ദുഷ് ടനായ പത്മാസുരനെവധിച്ച ദിവസമെന്ന നില 
യിലും ഈ ദിനം വളരെപ്രാധാന്പത്തെ അര്ഹിക്കുന്നഭ 
ന്നാണു. ഇന്നും ഇന്ഡ്യയിലെ പല രായാക്കന്മാരും 
ആഡംബരസമനവിതമായരാജഭുഷണങ്ങളോടുക്രടി ത 
ങ്ങളുടെ പട്ടണപ്രാന്തത്ങമെ വിട്ട ഘോഷയാത്രയായി 
എഴുന്നെള്ളന്നതും പഴയകാലത്തെ സ്മരണകളെ 
അനുസ് മരിപ്പ്യിക്കുവാനാണ്ട് . കരുണാനിധിയും പ്ര 
ജാവല്സലന്ദ്മായ നമ്മുടെ മഹഫാരായാവൃതിരുമന 
കൊണ്ടു കല്പ്പിച്ചു ശീപത്മദാഭസ്വമോിക്േത്രത്ി 
ല്നിന്നും രാജോചിതമായ ഭുഷണങ്ങമോടും പരിവാ 
രങ്ങളോട്ടംക്രടി പ്പൂ പ്യൂരവരെ ഏഴ്ുന്നെരളുന്നാതും ഈ 
പതിവിനെ ആസ് പട്മാക്കിയായിരിക്കവാനേ വഴീ 
കാണുന്നു. 

വേദത്തില് നരം കാണുന്ന ദൈവങ്ങളില് സു 
പ്രധാനിയും വിഷ് ണവിന്െറ സ്നേഫിതനും ജുക് 
വേദത്തിലെ ചില ഗിതകളില് വിഷ് ണുവിന്െറ ഒ 
രായ്യധവ്യമസയി വാഴ് ത്തിപ്പ്യോരുന്നു ഇന്ദ്രന്െറ ബഹു 
മാനാര്ത്ഥമാണെ പ്രാചീനകാലങ്ങളില് ദസരാമഹോ 
ല്സവം കൊണ്ടാടപെട്ടിരുന്നതര്. ഇന്ദ്രപൂജ നടത്തി 
യിരുന്നത്” അതാതു കാലങ്ങളില് സമര്ത്ഥമാംവി 
ധം വൃഷ് ടിയുണ്ടാകുന്നതിനും, സാധാരണ ജനങ്ങര്ം 
ക്കും അവരുടെ നേതാക്കന്മാക്കും അവരെ ഭരിക്കുന്നവ 

ക്കം ഐശ്വയ്യുവും ഗുണവും സിദ്ധിക്കുന്നതിനും ആ 

കുന്നു മൈസ്മരില് ഇന്നു നടത്തിവരുന്ന ദസരാമ 
ഹോല്സവത്തിന്െറ മിക്ക 'ചടങ്ങുകളുടേയും ലക. 

ല് 



അടടാടാനയ്തെത്താടയയടതത്ത്ള്തെ്തനനത്ത്ത്ന്ത്തത്തത്ത്ത്നുത്ത 
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ണം, ഇന്ര്രന്െറ ബഷ്ുമാനാര്ത്ഥമാണാ ദസരാമഹോ 
ല്സവം കൊണ്ടാടപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു വായ്തതയെ സാ 
ധൂകരിക്കുന്നതിനു ഉപോല്ബലകമായി ഭവിക്കുന്നു 
ണ്ടു. സാംസ്ഥാനികാശ്വത്തേയും, ഗജത്തേയും 
രഥത്തേയും പൂജിക്കുന്നതു ജന്്രന്െറ അശപമായ “൭ 
ല്വയയ്രസ്സ്ിനേയും, ഗജമായ “ഐരവേതത്തേയംഠ 
രഥമായ “ദേവരഥ"ത്തേയയം അവരര്ഹിക്കുന്നവിധം 
പൂജിക്കുകയാണെന്ന പവയല്ലെടടന്ാ. അതുപോലെത 
ന്നെ സിംഹാസനത്തെ പൂജിക്കുന്നുതു ഇന്രന്െറ സിം 
ഷഫാസനവും വാര്ദ്ധക സഹജമായ ലക്ഷണങ്ങളെ ദു 
രീകരിക്കുന്നതും ക്ഷീണത്തേയ,ം ഭയത്തേയംം നിര് 
മ്മാര്ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനു പര്യാപ്ലവും തയ പു 
ഷ് പമാലിനി "യെ യഥരവിധി പൂജിക്കുകയാണെന്നം 
പായപ്പെടുന്ന. അപ്രകാരംതന്നെ സാംസ്ഥാനികായു 
ധങ്ങമെ പൂജിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രന്െറ രരയുധങ്ങളെ 
പൂജിക്കുക എന്നര്ത്ഥമാശന്ന. അതു പോ ലെ 
തണ്നെ സാംസ്ഥാനികഗേവിനെ പുൂജാക്കുന്നതു സക 
ല ഗോക്കമൂടെയ,ം മാതാവും മേറഹനയും ദൈവാംശ 
മുതു വളുമായ “സുരഭി"യെ പൂജിക്കുക എന്നര്തഥമാകു 
ന്ന. ഇങ്ങനെ ഇന്ര്രാംശമായ സകല വന്ൃക്കഠംക്കം വൃ 

ജാര്പ്പുണം ചെയ്തുന്ന തില് നിന്നം മനുഷ്യരാശിക്കു 
ഇന്ദ്രന് ചെയ്തിട്ടു ദ അമൂല്യങ്ങളായ സേവനങ്ങഠാക്കു 
മഹാരാജാവു നറ്ദിപ്പകടനം നടത്തുകയാണെന്നു നമു 
ക്ക കാണാവുന്നതാണ്. 

ക്രിസ്തുവര്ഷം 14.-ം 19-ം നൂററാണ്ടുകഠംക്കിടയ്കു, 
തൂ കാലക്കളില് ദസരാ മഹോത്സവം വിജയനഗരാ 
ധിപന്മാരായിതന്ന ചമക്രവത്തിമാര് ആഷഘോഷസമ 
നവിതം കൊണ്ടാടിയിരുന്നു. ഈ അവസരത്തില് 
സമമന്തരാജാക്കന്മാര് രാജധാനിയില്വന്ന് തഞങ്ങഠം 
ക്കു ചമ്രവത്തിയോടുമ്മ ഖബൊജുമാനം ഫ്രദര്ശിപ്പിക്കേ 
ണമെന്നം, കട ശക കപ്പം കൊളുക്കേണമെന്നം. രാ 

ജുത്തെ അഭംഗമായി ഭരിക്കുന്നതിനുപയയക്തമായ സ 
ഹായ സഹകരണങ്ങം ചെഴയ്യയണമെന്നം ചെയ്തിരു 
ന്നു നിഷ കര്ഷകഠം ഈ വക ആഘോഷങ്ങരാക്കു ഒരു 
രാഷ് ട്രിയഛായ കൊടുത്തിരുന്നതായി കാണപ്പെട 
ന്ന. തെന്നി ്ച്യയിലെ വിജയനഗരരാജാക്കന്മാരുടെ 
അനുയറയി കളം, അവൃതടെ പാരയമ്ചയ്യാവകാരികളു 
മായ മൈസ്മൂര്രാജാക്കുന്മാര് ഈ ആഘോഷങ്ങളെ മി 
ക്കവാറും അതിന്െറ ഉല്വകോടിയില് കൊണ്ടാടിയി 
രിക്കണം. വിജയനഗരാധിപന്മാരുടെ സമകാലിനത 
ടെ വിവരണങ്ങളും ദസരാമഹോത്സവവേകുയില് ഇ 
ന്നനുടന്നകൊെണ്ട രിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുംക്രടി തുലനം 
ചെയ്തുമ്പോറം മേല്പഠഞ്ഞ തരനുമാനം അസ്ഥാന 
ത്തിലല്ലെവന നമുക്കു ബോദഭ്ധ്യപ്പെടന്നതാണ്ട . 

ഐതിഷ്ലം എങ്ങനെയിരുന്നാചും മൈസ്മൂരില് 
ഇന്ന സാമുഭായികമഹോത്സവമായി കൊണ്ടാടപ്പെട 
൬ ദസരാ മഹോത്സവത്തിന്െറ മഹത്വത്തിനു മൈ 
സ്ൂര് ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നിട്ടുത്ള മഹാരാജാക്കു 
ന്മാരുടെ ഈ വിഷയത്തിലുമ്മ ഭത്തദീക്ഷ ഭനുമേയ 
മായ വിധത്തില് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയര 
ഫഹിതമായി പറയാവുന്നതാണ്. മൈസ്മരിലെദസരാ 

മഫോത്സവത്ത (൯൪൨ നടത്തിപ്പില് മഹാരാജാവു ഭര 
തിന്െറ നടുനായകതവം വഹിക്കുന്നു. ഭസരാമേറം 

7 ല്ലാതെ മററാതുമല്ല. 

ത്സവം നാടത്തുനതിനു പ്രതിജ് ഞചെയ്യുന്നതും. 
പുഷ് പവൃഷ് ടികൊണ്ടു പ്രിതയായ ദുര്ഗ്ഗംഭഗവതിയു 
ടെപാദകമലങ്ങളില് നിന്ന് ഉല്ഭൃതമാകുന്ന അനുഗ്ര 
ഹങ്ങളെ ഓരോഭിവസവും സായാഫ നത്തില് തന്െറ 
കൊട്ടാരപ്രാന്തത്ങളില് തിങ്ങിക്രടന്ന ജനതത്ിയെ 
സ്വാധതംഷെയ്തു പ്രദാനംചെയ്യന്നതും മഹാരാജാവ. 

““നുവിഷ്ണുപ്പഥ് വിപതി*" വിജ 
വിന്െ൨ അംതമല്ലാത്തരാജാക്കന്മാരില. അതായതു 
ദൈവസന്നിധിയില് തന്െറപ്രജകളെ പ്രതിനിധീ- 
കരിക്കുന്നുതു രാജാവാണ് . ആഭശമായ ലോകത്തു പ്ര. 
വത്തനുംനടത്തുന്നുതും മനുഷ്യന്െറ അഭിലാഷ പു 
ത്തീകരണത്തിനു സഹായകമായി ഭവിക്കുന്നുതും 8ര് 
ഗ്ലൂയാല് പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ശക്തിതന്നെ 
യാണ് . ഭസരം മഹോത്സവകാലങ്ങളില് വൈടിക 
നും, രാജാവും, പ്രജയും മുര്ഗ്ശൂപൂജയാല് സംഭൂതമാക്കു 
നന ഈ വിശവശക്തിതന്നെയാണു മനുഷ്യൃരാശിയയടെ 

അപ്രതിരോദ്ധാവുമായ വളര്ച്ചയ്കു സഹായകമായി &: 
വിക്കുന്നതും. ഈ ഒരു വീക്ഷണകോണത്തില്നിന്നു 
നോക്കുമ്വോം ദസരാമഹോത്സവവേളയില് ഒരു രാ 
ജാവു നിര്വഹിക്കുന്നു കൃത്യം ഇന്ഡ്യ്യയാകമാനം കൌ 
ണ്ടാടപ്പെടുന്ന മറേഠരതൊരു ഹിന്ദംമഫോത്യവത്തെ 
ക്കാളും മഹോന്നതമാണു . പത്താംദിവസത്തെ ഘോ 
ഷചടങ്ങുകഠം വിജയത്തെ സൂചചിപ്പിക്കുന്നുതും അത് 
നാല് അതിനു അനുയോജ്യയമായവിധം പത്താംഭിവ 
സത്തെ ““വിജയപതാകദിനം"” എന്നു.” അഭിദാനം: 
ചെയ്തിരിക്കുന്നുതും അര്ത്ഥവത്തായിരിക്കുന്ന. മനുഷ്യ 
ന് അവന്െറ ദുര്ബലതയെ അതിജീവിച്ച് വിജയ 
ത്തെ കൈവരിച്ചതും, അജ് ഞെതയെ ജയിച്ചു വിജ് 
ഞാനം സ മ്പാദിച്ചതും ജഡത്തെവിട്ട് ആത്മാവി: 
നെ അവലംബിച്ചതൂം ഈ സുദിനത്തിലാണ് - അനന്ത 
മായ ധര്മ്മത്തില് ഇഡ്ച്യാക്കാക്കത്ള അടിയറ വി 
ശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുതുതന്നെയാണ് ദ 

സരാ മഹോത്സവത്തിനെഠ മഹനീയതയും. 
മുഏ യി- ൭: 9-4 

വയമുര ആയുവിലാസം 
ഒരഷധധശാലം, കോട്ടയം 

ബ്രാഞ്ച കറം:--തിരവനന്തപുരം, ആലല്ല്ുഴ 
ഏജന്സികഠം:-൦ കാട്ടയം, വൈക്കം. പ് 

ന്തളം,അതിരമ്പഴ. 
ബ്രഹ്മശ്രീ വയയ്കര മൂസ്സ് അവര്കറം 

രോഗികളുടെ സാകയ്യാർത്ഥം ഇവിടെ 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുതും രോധവിവരം എഴുതി 

തഅരയല്യാല് ചികിത്ത നിശ്ചയിച്ച് വിവ 
രം അറിയിക്കുന്നതുമാണ്ട്. അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ പ്രത്യേക മേല്നോട്ടത്തില് തയ്യ്യാറാ 
ക്കിയിട്ടമ്മ തആആയ്യര്വ്വേട ഒഷധങ്ങാം എ 
ല്ല്ോഴേം തയ്യാവുണ്ടു്. കാഠററ് ലോഗിനു ആ 
വശ പ്പെടക. ഒരഷധങ്ങറം വി.പി-യായയം 
അയയ്യയന്നതാണ്ഞ് . 

ടും ടം ഏം 
ടു 

പിന 

ാ 
എന്ന് 

ദെഡ്ഥാഹീസ് മാനേജര്. 
4 ര % ി € ു  € & 4 & & ൻ 



യ 

ഗോള പദ്ധത[ക 
ധി. 

(ഹഫാദര ശഷസൈമണ് സസി. ഡധി].) 

വചകും പ്രലതിനുംഇപ്പ്യോരംപ്രയോജകിഭവിക്കു 
ന്ന ഒരു പദമാണു ദേശീയത്വം.. നന്മയും തിന്മയ്കും 
അതു ഉപകരിക്കും. ഈ ലേക്ധല് ടട്ടിക്കന്നപക്ഷം 
ഏതു വ്യ്യാജമ്ൃരക്കം എവിടെയും കടത്തിക്കൊണ്ടു 
പോകുമെന്നായിട്ടണ്ടു . ചൌക്കക്കാർ പരിശോധി 
ക്കാന് മുതിന്റാല് അവര് കററക്കരാകം; ' പൌര 
ന്മാര് ചോദ്യം ചെയ്യാന് തുനിഞ്ഞാല് ഭംവര്: രാജ്യ 
ഭരോഹികളാകും. അത്രയ്യ, ശക്തിമത്താണത്രെ ഈ ച 

തുരംഗമന്ത്രം. വേണ്ടപോലലെ പ്രയോഗിക്കുന്നതായാല് 
ഏതു ബാധയ്യംഇതുകൊണ്ടൊഴിക്കാമെന്നമ്മുതിനു സം 
ശയമില്ല. യഥാവിധി കൈകാര്യം ചെയ്യാതിതന്നാ 
ലോ? ഒഴിയാബാധകളെ ല്ലാം വന്ന്രടകയുംചെയ്യം. 

നാസിസം ജര്മ്മന് നതയെ ലോകസംഹാര 
ത്തിനു കത്തിപ്പയൊക്കിവിടുതു് ഈ താച്ൂതണ്ടുകൊ 
ണ്ടാണു' -- അതിരുകടന്ന ഭദശീയത്വം. ലോകത്തി 
ലെ ഏററം പ്രമുഖസഞ്ചയമാണ് ജര്മ്മന് 
കാര്; അവരുടെ രക്തമേന്മയ്യു” അഖിലലോകേവും അ 
ടിയറവു പറയണം. അഥവാ പറയിക്കണം; യഹുദ 
ദ്മാരാദിയായ സ്വെമററിക്കു രക്ത ജന്മാക്ക് ഭൂമുഖത്തു 
ആസ്തിക ത്തിനു അവകാശമേ ഇല്ല. ഇതായിതുന്ന 
ിഠറ് ലറുടെ ദേശീയതത്പശാസ്ത്ര സംഗ്രഹം. അതി 
കടന്ന ഈ ദേശിയത്വം-- ഈ്രക്തവിഭ് റാന്തി__ 
പ്ര്പ്ൃയക്ഷപ്പെട്ടതുട ത്ദിയല്ല്യോഴെ, ദീര്ഘാവലോകനപ 
ട്വ്വായ പതിനൊന്നാം പ!യയൃസ് മാര്പ്പാപ്പ അതി 
ന്െറ വിനാശ ഭവിഷ്യത്തിനെപ്പുറററി മുന്നറിവുനല്' 
കിയതാണു്. ഭരാന്തന്മാരോടു വേദാന്തം ഓതിയതു 

കൊണ്ടു ഫലമുണ്ടോ? പിടിച്ചു തടിയിലിട്ടകതന്നെ 
വേണം. അതു ലെയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ടു് അല്ൃതണ്ടു വസ 
ത്ത പടന്നുപിടിച്ചു. മുഃസ്ത്രായിക്കും ടോജോയിക്കും ഫൃ 
റവഡറിന്െറ രോഗം തന്നെയാണ പകര്ന്നത്. 
20പി4 ൩൭ 8൩% ൨൪ 1അറമനര് ൩ ഇററാല ന്ജനത 

ലോകമേധാരവി തട് 
തിനു നിയുക്ത ര? 
ണെന്നു 11 ര്0ോ(ഇ 

ടമ) സ്വര്ഗ്ലീ 
യ സാ മ” റര്ജൃത്തി 

നു മാത്രമേ വസം 
സംവിധാനത്തി ല് 
സ്ഥാനമുമ്മുഎന്ന ജ 
പ്പാന്, മററുജനങ്ങ 
മെയ്യരാജ്ല്യങ്ങളെയും 
നാമാവശേഷമാക്കി 
ക്കൊണ്ടു തത്ങാം ത 
ന്നെ അട ച്ുവാഴണ 

മെന്നുമ്മ ദേശീയത്വ 
ചിഷമജവരം ഇങ്ങ 
നെ മൂര്ദ്ധന്്യത്തെ 
പ്രാപിച്ചു.ഫലംനാം 

കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അനു ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹാസമരാനന്തരം നവയുശ 
ത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കയാണ് . ളുശോളും പണ്ട 
ത്തേതില് വളരെ ചെറുതായിത്തീര്ന്നതുപോദെ 
തോന്നി പ്പോള് ന്ന. ഏതാനും അണുബോംബുകംകെൌ 
ണ്ടു ചുടടൂപൊട്ടിക്കാനെയുള്ളു ഈ കടടകമണിയെന്ന് എ 
ല്ലാവക്കം ബോധ്യമായി. പറക്കുന്ന വന്കോട്ടകമും 
അലട്ടുന്ന യ്യബോട്ടുകളും പെരുകിയതിനോടെ രാജ॥ 
വും രായ്്യവുംമഖണ ഡധവും ഭൂഖണ് ഡവും തമ്മിലുള്ള, 
അകലം ചുരുങ്ങില്ലോയി. യൂറോപ്പ്ിനുപ്പുറത്തു അമേ 
രിക്കാവന് കര കിട്പുണ്ടെന്ന കണ്ടുപിടിക്കാന് പ 
തിനഞ്ച, ശതാബദം വേണ്ടിവന്ന. ഇന്നാണെങ്കില്, 
അതു പതിനഞ്ചെ മിനിട്ടുകൊണ്ടു നിര്വഹി പ്പാനുത്മ 
ജോലിയേയുമള. അമ്മേരിക്കാ ആക്രമണത്തി അതീ 



48, പാരദ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രുതി 1946 

തയെന്നുമ്മു അഭിമാനത്തമ്മലെല്ലാം പുഠന്തത്ളായിക്ക 
ഴിഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ ബിടന്െറ കടല് കോട്ട 
യുടെ കഥയ്യം. അജയ്യ്യമെന്നും അപ്പാപ്യ്യമെന്നും കരു 

 തിപ്പ്യോന്നിരുന്ന ആ ചെറുതുരുത്തിലേക്കു ഹിററ്ല 
ടെ വി. ബോംബുകഠം തുരുതുരെപ്പുനന്നു കടന്നലപ്പ്യോ 

൦ ആ പുരാതനപ്പഭാവമെല്ലാം അസ്ഥാനത്തായിത്തീ 
ന്൯. നിരിശ്വരന്മാരും ഈശ്വരനെ വിളില്ുതുടങ്ങി. 
ആ കപ്പാടെ ഭാ വി ലോ ക ത്തി ന്െറ 
ലിീക്ഷണകോണം പഴയതില് നിന്നു വാത്ചസ്തമാ 
കാതെ ശത്വന്തരമിള്ലെന്നു ഏറക്കുറെ എല്ലാവക്കം ഇ 
പ്പ്യോഠം അനുഭവബോദ്ധ്യമായിട്ടണ്ടു് . 

ഏല്ല്ാവക്കും എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെ 

ന്നും, ലോകമാസകലം ഏ.കംരറജും പോലെ 
പദട്ധതികഠം രൂപവല്ക്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, വലി 
യ മത്സ്യങ്ങറം ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ ഭത്സിച്ചും ൫ 
ക്ഷിച്ചും ചലിക്കുക സുസാഭ്ല്യമല്ലെന്നും, മനസ്സിലായി 
വരുന്നണ്ടു്. തന്നിമിത്തം ആഃഗാജളപദ്ധതികമുടെത്ത 
വശ്യകതയെപ്പുററിയുള്ള മുറവിളികഠം സര്വതു കേ 
ട്ട വരുന്നു. കോപ്പുനേഗനിലെ ഒകഷപ്പശ്നകോണ് 
ഫ റന്സു തന്നെ ഇതിനു മകുടോദാഹരണമാണു. എ 
ല്ലാ രാജ്യങ്ങകുടെയും പ്രതിനിധികരം ഏകോദരസ 

ഹോദരങ്ങമെഭപ്പാലെ സഃമ്മളിച്ച, അധികമുര്മ വര് 
കുറവുര്മുവക്ക കൊടുത്തും; തന്നിമിത്തം ഭവിക്കുന്ന അ 

സരകഷ്യുത്ങഠാം സഹിച്ചും, ഭശഷ്യയക്ഷാമത്തെ നേരിടുന്ന 
തിനു പംരിത്രമിച്ചപ്പോഠം, രൂക്ഷമായി വന്ന തമ 
ഹാവിപത്തു് എത്രയോ ലഘ്യകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
പട്ടിണിയില് നിന്നും ക്ഷാമത്തില് നിന്നും രക്ഷ 
ന്നേടാന് ഒരു ആഃഗാമപദ്ധതി അപരിത്വാജുയം ത 
ന്നെ" എന്നു ഡോക്ഛര് പി ഭജ തോമസ്" ഈയിടെ 

കരുതി 

ല്ലം പി... ........ യിലാ ന യാ 

അഭ്ിപ്പായപ്പെടതു” എതുയൊ അര്ത്ഥവത്തായിരി 
ന്നു. അവസരോചിതമായിരിക്കുന്നു.ഇപ്രകാരം സാര് 
വചൌ കകികമറയ വിഷ്ഷണകോണത്തോടുക്ടട യ ഒരു 
ദേശിയത്വത്തിരു മാത്രമേ ഭാവിയില് വിജയം കൈ 
വരുത്താന് സാധിക്കയുമ്ള എന്നു സിദ്ധം. 

ഈദ്ൃശസാഹചപമ്ലങ്ങളിലരണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരത 
ത്തിലെ ദേശീയഗവര്മ്മെണ്ടു ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 
തെന്നുമുഃതു” തികച്വം ശുഭോദക്കമാകുന്നു. പ്രസിഡണ്ടു 
നെമ, മുതവഖരയ നതാക്കുന്മാര് മേല്പ്പറഞ്ഞ തരത്തി 
ലുത്മ പവിീക്ഷണവിശാലതയോടുക്രടിയവരാണെന്ന് 
നേരത്തെഏവക്കം സമ്മത മാ യി ടട ണ്ടു. 
പസ്ഥിററിന്െറ പ്രഥമപ്രദക്ഷപണിപ്രസംഗം ആ 
ദത്തം ഈ ആശയവിശേഷമാണ് വെജ്കിപ്പെടത്തിയി 
ടുത്തു -- ജാതിമതവര്ഗ്ലാദികളെ അതിലംഘിച്ചുക്മ 
നിഷ് ക്കന്മഷമായ ദേശീയത്വം; ചെറിയരാജുങ്ങ 

രംക്കും കഴ ।ത്തുകൂടടണം, നനപക്ഷക്കാക്കും ന്ദീവിക്ക 
ണം തുതില് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആശയസംഗ്രഹം 
അടങ്ങ യിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ജിന്നാ പ്രടടതികഠം 
സാംതൂപ്ലൂരാകാത്തതിന്െറ കാരണമെത്തെന്നു ഒരു ചാ 
ദൃ ത്തിനു വകാശമുണ്ടു . “കാരണേനുവിനാ കാ്ല്യം-സ 
ര്വഥ നഭവിഷ്യയതി"എന്നുണ്ടല്ലെറ,.ആകയാല് ആ 
തിനും കാരനണമില്ലാതില്ല. കോണ്ഗ്രസ്സ് ഭരണം ഏ 
കുഭം ്ജിഭരണമായിട്ടാണല്ലൊ വന്നുകൂട യിരിക്കുന്നു 
തു. പ്രതിപ ഷത്തിനു ഇഭപ്പൂാഠം ഇവിഭെ സ്ഥാനമില്ല. 
ഏകകക്ഷിഭരണം ക്രദമണ ഭോട്ടലിട്ടേറിയന് സബ 
ദായത്തില്ചെന്നവ സാനിക്കാതിരിക്കാനും പ്രയാസം 
തന്നിമിത്തം  ന്പൃനുപക്ഷങ്ങരംക്കു യഥാര്ത്ഥത്തില് 

പലിശനിരക്കുകരം:-- സ്ഥിരം ഡിപ്പോസിറ്റ് 24 മാസർത്തേക്കു്” 6 ൦/൦ 
23 00 19 1 ട 0/൭ 

ല് 39 ി 6 നി 4. ൭/൭ 

; എല്ലാവിധ ബംങ്കിടപാടുകളും മിതമായ നിരക്കില് ചെയ്തുവരുന്നു. 

മാനേജിംഗു” ഡയറക്ടര്. 

ദി ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ക്ലിപ്പം) 
17. 0. പാലാ. 

ബ്രാഞ്ചുകഠാം:- പാലാ പുവരണി,, പൊന്കുന്നം, എരുമേലി 

ആരശങ്കയ്കകു അവകാശമുണ്ടു . 

ണ്ണ 
ി 

& 
4 



1946 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രുതി 

( കെടാമംഗലം ) 
വി റിയംബരവയലിലമ്പിളി 

വിക വു കാത്തിരു നല്പ്പം 
പുലരിവിര്പ്പവലിടുഴഠിരാത്രിതന് 
പുകില് പിന്നെയും നിന്നു. 
വിറല്പപര്ല്പതക്കിഴവന് തിക്കനല് 
നിറയ്കയായ് നെരിപ്പോട്ടില് 
കറുത്ത പാറതന് കവജളിലുമൊരു 
കടുനിണത്തുടിപ്പണ്ടായ് 
തെരുവിചാമരച്ചവട്ടിലപ്പയോഴും 
ഇരുഭൊരുകടില്കെട്ടി 
അതിന്നകത്തെരു കിഴവി,യാചകി 
യതിവിവശയായ് തങ്ങി. 
ഇരവില്, കാമുകന് മരണു.മന്തികേ 
വരുമെന്നോത്തവഭന്നം, 
ഭുരിതവേടനത്തളിരുകോത്തൊരു 
വരണമാദ്യവും തീത്തു, 
മരുവി നിഭയാം വിടനോടുഗ്രമായ് 
പൊരുതിയാശയോടന്നം. 
ഇരമ്പിവന്നട.,നിരുണ്ടകോഴിപോല് 
ഇതുമ്പൃതിവണ്ടി, ക്രവി. 
പിടഞ്ഞെണീററവളുടഞ്ഞചട്ടിയു 
മെടുത്തു ജീവിതം തെണ്ടാന് 
നടന്ന തെല്ലിടകരവും നീട്ടിയാ 
നടവഴിയതില് നിന്നു. 
പൊരിഞ്ഞ പൊളങ്ളയാമുദരംപോലെയാ 
കരിഞ്ഞ ചട്ടിയും ക്രമ്പി. 
ഒടുവിലാഞ്ഞൊരു നെടുവീര്പ്പിട്ടചഠം 
മടക്കി നൈരാശ്യം താങ്ങി. 
വരികയായൊരാളുടനെ സൈനിക 
ബിരുദമുഭകഠം ചാത്തി. 
കടലിന്നക്കരെപ്ുടനയില്വതി 
രം ഗ്ര ി; ല് 
വരികയാണയാം, വിജയവിശ്രുതന് 

വിരവില് സ്വഗൃഹം കാണ്മാന്. 
മധുരഭാവനാലതികയില് ഭാവി 
മധുമലര്ക്കുലചുടി 
വരികയാണയാഠം ചിരപരിചിത 
പരിസരങ്ങമെത്തേടി 
അരികളെയരിഞ്ഞണയും വീരനാ 

| 

മരിയസ്മനുവിന്നാലദ്യം 
അരുണഭാസ് കരകിരണം സ്വാഗത 
മരുമൂവാന് കരംനീട്ടി. 
അരുവിത്തീരത്തിലണിനിരന്നുടന് 
കുരുവിക്കൂട്ടവും പാടി. ൮ 

നടന്നുവന്നു യാളടല്നിവത്തിയ-*। 
മടിമുഴക്കിയും. മന്ദം. 
അരികിലെത്തവേകിഴവികേണുതന് 
ചരിഞ്ഞചട്ടിയും കാട്ടി 
നടടങ്ങിനിന്നയാഭളടിമുടിവിറ- 
ച്ചിടിവെട്ടേററതുപോലെ 
തറത്ഞൊരായിരംനിശിതസൂചികഠം 

ഉറഞ്ഞഹ്ൃത്തടംതന്നില് 
തഴുകിവിട്ടതന് ജനനി,യല്ല ലി- 
ലൊഴുകി,ത്തെണ്ടിടുംകാ്ല 
മിഴിയില് വീണതുപതിയുംമുമ്പിലം 
വഴിയില് പീണയദംവാടി. 
കനകമുഭകരംകരയയമമ്മതന് 
കഴലിണകളെമുത്തി. 

കുഴല്വിഭിച്ചെംരുപരിഹാസ ്വിരി 
പൊഴിച്ചുവണ്ടിയുംപാഞ്ഞു. 
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പണ്ഡി ററ, സി. രാമകൃഷ്ണു൯നായര് ആയ്യല്വേദാ ചാര്യ൯ ി 

അവര്കളുടെ 

[ 

ശിരോരഞ്ജിനിതെലം 
തലമുടിയുടെ ചെമ്പിച്ച നിറംമാഠറും. കരുത്തുകൊഴുത്ത മുടിയയണ്ടാക്കും. പനങ്കലപോലെ 4 

വളത്തും. ശിരോരോഗകങ്ങളേമാറവും. ഹൃദ്യമായ പരി മളുംപരത്തും. [) 

വില കപ്പി 1-നു” ഒുന൬൬൪൭ രുപാമാത്രം. 

ി മ, %: . വൈഭ്യശാല. ചെ വ വ്ളി. | 

ചിറക്കടവു” ൧. 0. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇഷ്ട, ന! 

ം-:8:4ംഏ-49-48-546-:0-58-4ജുള- യും ടയ 
നന്ന് 

വ!! ലി സിങ്ങളടെ ഭാവം! ലം 
ട്വ 

ന 

ടി ര വീ! ആരെയും [സ്തൂ്ച് ധചിത്തരാക്കുന്ന രത്തഭക്ഷരം! വികാരവിചാരങ്ങളുടെ [ഃ 

ച 
8॥ കലവറ! ചി 

കി ലം 
ടം നാം ഭാവിയെപ്പുരറി ചിന്തിക്കണം. ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഒരു കുന്നിനു” ഒരു കഴി. ഒരു ടഃ 

54) വേനലിനു ഒരു വര്ഷം. ഒരു പകലിനു ഒരു രാത്രി. അതേ-ഇപ്പോഴത്തെ പണത്തിന്െറ സുഭിക്ഷ ര. 
തയുടെ പുഠകെ, പണത്തിനു വൈഷമ്യമുമ്മ ഒരു കാലം വരുന്ന. ഈ ക്ഷമ കാലത്തില് നാണ 8. 

യങ്ങളുടെ കില്യകിലാരവങ്ങാകൊണ്ട മനംമയങ്ങുന്ന ഈ കാലത്തില് --വിവേകപൃവം' നിങ്ങളു. [ഭം 

ടെ ചെലവുകഠം നിയന്ത്രിച്ചം പണം പാഴാക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചാല്, ആപല്ക്കാലത്തില് നിക്കളുടെ 

പ്രേമഭാജനത്ങഠം കെൌടടംയാതന കാക്കു” ഇരയാകേണ്ടതായി വരികയില്ല. അങ്ങിനെ, ഭാവി സുര 

ക്ഷിതമാക്കനാതിനുവേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ മിച്ചമുക്ള പണം സ്ഥിരമുധേയാ, താല് ക്കാലികമായേ സ്മ 

ക്ഷിക്കനനതിന് ട 

ൽ പൂ ) 1 
ടോ: ദ] ഓറിയ൯റല് ബാടജം . 4 

യ ം ധം ടഃ മഹ് ഇന്ഡ്യാ ലിമിററഡ് ലം 
എല്ലാവിധ സൌകയ്യയങ്ങളും ചെ തതന്നതാണ്. ട 

പലിംനിരക്കകര്ാക്കം മഠറും ഹെഡാഫീസിലോ, ബ്രാഞ്ചിലോ എഴുതിചാടിക്കക. ൫ 

1. ര്യ 1൦11] റാമി റവ് 101൭ 10, ര 

1, ൨. 11റഠി്ാധിട, 37. 100൦375൩. ടം ടട ടട [ടട 
ചിന്ന 1ദധിന൦ 1042൭൧07 ൭ 

2. 3. 33 നിധി 199. ൧611൨൭ ഒട്രാടട്്ബ 13. 2. [ട്ര 
ഥു 

ന്ടെ 
ക 



1946 പാരരദറ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി റു 1 

റ പി ട് 

ന കു ടം ല 
16. ടട പുവ്വക 

ര] ് ജനക 

ഇനകീയഭരണസിദ്ധാന്മത്തില് മനുഷ്യ്യസമുദാ 

യം ഇന്നുതികച്ും വിരവാസം അര്പ്പ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. ഭരണക്രടവ്യം ഭരണിയതമായുമുഃ ബന്ധത്തി 
ല് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന പല ഉദാഹ 
രണങ്ങളും ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെമോ 
ക്രാസിയയടെ സ വഥാ സംപൂള്ണുമായ സാധ്യതയെ 
സാമൂഘ്യ്യവയം രാഷ ടിീയവുമായ വ്യൃവസ്ഥിത് ടെ പൂ 
ത്തികരണമായി എല്ലാവരും ലകഷഡ്ത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെ 
ന്നമ്മതിനു സംശയമില്ല. ജീവിതത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യ 
ത്തിനന്െറ സാക്ഷാത് കരണമെന്ന വരന ഈ വയവ 
സ്ഥ ലോകപുരോഗതിക്ക് അനുപേക്ഷണിയമായ ഒരു 
പശ്ചാത്തലമെന്നൊ? പ്രാഥമിക കാര്യമെന്നെെ സ 
മ്മതിക്കുന്നതോടൊലപ്പുംതന്നെ. പ്രയോഗത്തില് അ 
തിനെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്ന കിരാതത്വം ഇന്ന 
നിലവിലിരിക്കുന്നതു എത്ര ശോച്യമാണെന്ന പല 
രും ഓര്മ്മിക്കാറില്ല. ഡെമോക്രസി അതുകൊണ്ട 
വേണ്ടെന്നു പറയുകയല്ല, സിദ്ധാന്ത ങ്ങം പ്രയോഗ 
ത്തില് വരുമ്പോം അതിനെ സ്വാര്ത്ഥചിന്തവിട്ടുഅ 
്റിക്കുന്ന ഗൌരവത്തോടുക്രടി കാണാനും ആദരിക്കാ 
അം സാധിക്കാതെ പേറകുന്ന മനുഷ്യമനസ്സിനെ പരി 
ഷ് കരിക്കാനുംക്രടി മാര്ഗ്ഗങ്ങഥം കണ്ടപിടിക്കാതിത 
ണാല് വരുന്നു രേപത്തുകളെ ഇവിടെച്ചണ്ടിക്കണി 
ക്കാന് ഒതങ്ങുകയാണു . 

സാമുഷ്യ്യജീവിതത്തിനു രണ്ടുതരം വയ്യാഖ്യാനങ്ങ 
ഉണ്ടു . ഒന്ന ജീവിതം ഒതു; മത്സരമാണെന്നം അവ്ഥ 
തമമായതു ജീവിക്കു മെന്നം. രണ്ടാമത്തേതു ജീവിത 
മൊരു മത്സരമല്ല, സഹകരണമാണെന൦മ ളം താകന്ന. 
ഇവയില് അല്യത്തേതു സ്വാര്ത്ഥതയും രണ്ടാമത്തേ 
തുത്വാഗത്തിനും സ് പഷ് ടമായ പ്രാധാനം കൊടു 
ക്കുന്നതാണു'. പ്രയോഗത്തില് ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യത ആ 
ട്യത്തേതിനാണെന്ന പറയേണ്ടതില്ല. മനുഷന് എ 
പ്പോഴും അതിനോടാണു ചാഞ്ഞുനില്ക്കാന് ഇഷ്ട 
൫്പുടുക. ത്യാഗം ആവശ്വപ്പെടന്ന രണ്ടാമത്തെ റ്യ്യാ 

ഖ്ലൊനം അധികവും സാങ്കല്പ്പികമായിമാത്രം കഴിയു 
കയാണ് ചെയ്യുന്നതു ജനുക്'യസിഭ്ധാന്തത്തിന്െ റ 
യഥാര്ത്ഥവിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു” ജീവിതത്തെ 
ഈ രണ്ടാമത്തെ ല്യ്യാഖ്യാനവുമായി അഭേല്യമായ വി 
ധം ഘടിപ്പിക്കുന്ന തിലാകുന്നു. ന് 

നി 

യ സസി 

(എം. പി. മന്ധഥ൯നായര് എം. ഏ.) 

ശ് 
ദ്വ 

ജീവിതംഒരു മത്സ 
രമാണെന്ന വരുന്നതോടു 
ക്രടി ഡെമോക്രസി അ 
പ്രായോഗികമാകുന്ന തു 
എങ്ങനെയാണെന്ന ചുരു 
ക്കത്തില് പറയാം --മ 
ത്സരത്തിന്െറ ലോക 
ത്തില് മനുഷ്യന് എ, 
പ്പ്യോഴും അവകാശങ്ങം 

ക്കുവേണ്ടി മല്ലടിക്കുകയും 
അതേസമയം തന്നെകട 
മകഠംനിറവേററാന്മടി 
ക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ക്ഷ“മമായി ആലോചി 
ച്ചാല്, നമ്മടെ ജന 
സമുദായത്തെപലപേരി 
ലുംഇന്ന അലട്ടിക്കൊണ്ടി 

രിക്കുന്നതും, സാമുഹ്യജ വിതത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തു 
ന്നതുംഈ ഒരു ഒററക്കുഴപ്പുമാണ്ട്. വര്ഗ്ഗീയമത്സരമെ 
ന്നെ, വ്വനിചത്വമെന്നേട, അഴുമതിയെന്നൌൊ, സ്വാ 
ര്ത്ഥചിന്തയെന്നൊ ഒക്കെ സാമൂ ജീപിതകാര്യങ്ങ 
കില് കററമായും കുഴിപ്പുമായും കണ്ടപിടിക്കപ്പെടുന്നു 
ദോഷങ്ങറംക്കെല്ലാം മൂലകാരണം, തന്െറ അവകാ 
ശങ്ങറം പിടിച്ചുവാങ്ങാന് ഏതു മാര്ഗ്ഗത്തെയും അ 
വലംബിക്കുകയയം അതെ സമയം തന്നെ തനിക്കു മ 
ററുത്ളുവരോടുമ്ളു കടമകഠം കൃത്യബോധത്തോടുക്രടി 
നിറവേററുന്നതില് എത്രയും അലസനായി കഴിയുക 
യം ചെയ്യുന്ന നമ്മടെ പൌരന്െറ വികല സ്വഭാവ 
മാക്കുന്ന. ്ി 

ഒരു സാമുഹ്യ ജീവിയെന്നുവിചാരത്തില് മേല് 
റഞ്ഞ കത്തവ്വയ വിലോപ്പം അതിന്െറ നഗ്ന 

രൂപത്തില് പ്രത്ച്യക്ഷപ്പെടത്തിയതു യുദ്ധവും തന്മൂലമു 
ണ്ടായ വിലക്കയററവും ഭഷ്ഷണക്ഷാമവും വന്ന അവ 
സരത്തിലാണു'. മനുഷ്യന് വ്യ്യക്തിയായി തിരിഞ്ഞു 
നിന്ന് തന്കാര്യം നേടുന്നതിനു ഏതു കുമാര്ഗ്ഗത്തിലും 
ക്രസലില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കയും, ജീവിതം ഒരു സഫ്കു 
രണമാണെന്നു ചിന്തയുടെ നേരിയ ഭാവംപോലും പ്പ 
ദര്ശി പ്പിക്കാന് മടിക്കയും ചെയ്തു അന്നത്തെ സാഭവ 
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പരമ്പരകളെല്ലാം ജന കീ യിസഭ്ധാനത്തങ്ങാംക്കു വേണ്ടി 

നില കൊരത്ളുന്ന ഏതൊരു സമുദായപ്രവത്തകനയും 
ആവ ശ്യം ചിത്തിദറ ികക്കേണ്ടതാകുന്നു. സമുദായ ശര । 
രത്തെ ആപാദശിചം വ്യ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭയങ്കം 
ര രോഗം പുറത്തു പ്രമ്പക്ഷപ്പെടത്താനുപകരിച്ച ആ 
സാഹചയ്യം നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവത്തനപരിപാടി കളു 
ടെ രൂപീകരണത്തിനു നല്ലവണ്ണം സഹായ ചംമായിഭ 
വിക്കേണ്ടതുമാണു. തൊലിപ്പുറത്തു ഭയങ്കരവ്വണങക്ജ 
ളായി പ്രത ക്ഷപ്പെട്ട ആ രോഗം ഇപ്പോഴും ഉമ്കിലേ 
ക്കു വഷിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലെ. 

യയദ്ധം മൂവം നിത്ച്യാവ ശ്യത്തിനുമുമ സാധനങ്ങറം 
ക്കു പെട്ടെന്നു അമിതമായി വില വര്ദ്ധിച്ചു. ഒരു വ്യ 
വസ്ഥയുമില്ലാതെ സാധനങ്ങളുടെ കൈവരശക്കാര് അ 
വരുടെ സരസ്വതീവിലാസം പോലെ വില പഠഞ്ഞു 
തുടങ്ങി. ഈ പ്രദത്ച്യക സ ദര്ഭത്തെ ഓരോരുത്തരും 
അവക്കു പന്നക്കാരാ കാനും ക്രടിയ ജീവിതസാകര്യ 
ങ്ങാം സൃഷ്ടിക്കാനും ആവശ പൂര്വ്വം ഉപഃയാഗ 
പ്പെടത്തിയതാന്നു. കരിഞ്ചന്തകളുടെ നിര്മ്മിതിക്കു 
കാരണമായതെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലെ. എന്നാല് 
നീതിയുടെ മുഷ।ല് അങ്ങിനെയുമുമുവര് കുററക്കാരറ 
ണെന്ന ആദര്ശവി ചാരമുണ്ടെന്നല്ലാതെ പ്രായോശി 
ക ലോകുവിചാരത്തില് അവര് ഇന്നു മിടുക്കന്മാരും 
ഭാഗ്യശാലികളും ആണ്ട്. “നമ്മുടെ മി.............ഇയയി 
ടെയായിട്ടു എത്തുസ്ഥിതിയായിപ്പോയെന്നെറ? വ്യപോ 
രമെല്ലാം പോയി, ഐ പി കൊടുക്കാന് അവസരം 
കാത്തു നിന്ന ആ കാലവമേോക്കന്നൊ? ഇപ്പ്യോഠം അതെ 
ല്ലാം മാറി. ദൈവം തന്നെ കണ്ണു തുറന്ന. യുഭ്ധംഇ 
ഞ്ങോട്ടു വന്നു. സ്ത്കാക്കിരു നതിനെല്ലാം വിലയങ്ങു കയ 
റി. ഇപ്പോഠം നല്ല കാശായിപ്പോയി. വസ്തുക്കളെ 
വാങ്ങി. ചെട്ടിടരെ ത. എല്ലാം കൂടെ രണ്ടു മൂന്നിന്െറ 
.അടുക്കലായിപ്പോയി." 

ഇര സാധാരണ പ്രസ്താവനയുടെ ഉതമുമില് ഒളി 
ചൂകിടക്കുന്ന വഴിതെരരിഷയ ആ സച്ചാര് ത്ഥബുഭ്ധി നോ 
ക്കൂ. ഈ വിചാരം ഒരു പതിനഞ്ചി രട്ടച്വ വിധമാണു 
ആ ഭാഗ്യവാന് തോന്നുന്നതെന്ന ക്രടി ഓക്കണം. 
ചുരുക്ക പ്പഠാഞ്ഞാല് ഈ വിചാരം അലിഖിതമായ ഏ 
തൊ ഒരു ബാമൂഘ്യ നിീതിക്കനുസരിച്ചു തന്നെയാ 
ണെന്ന തോന്നിപോകുന്നു. സത്ച്യം ഇതില് നിന്നെ 
തൂരയൊ അകദ്വെയാണു! ഒരു ശവര്മ്മെണ്ടിനും ---ഒരു 
ന തിപരിപാലനു സംഘത്തിനും --ഈ വഴി പിഴല്ല 

ധാരണയെ പാടേ മാററാന് കഴിയാത്തിടത്തോളം ശ 
തിയായി പ്രവത്തിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഗവര്മ്മെണ്ടി 
ന്െറ പ്രതിനിശി എന്നു നാം പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ 
നെത്തന്നെ ഈ മാനസികരോഗം പലപ്പോഴും ബാ 

ധിച്ച്രിരിക്കും. കരിഞ്ചന്തയെ ജല്ലായ മ ചെയ്യാനു 
പരിശരമങ്ങമുടെ പരാജയത്തിന്െറ ഏക കാരണംഅ 
തിനു സമുദായം പ3രാക്ഷമായി നല് കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ഈ സാന്മാര്ഗ്ഗിക ഛായയാഞണ്ഞ്. അതു നിയമത്തിനു 
വിരുദ്ധമെങ്കിലൂം സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളും നല്ലതെ 
ന്നു വന്നാല്, പണക്കാരനും പാവപ്ചെട്ടവനുമെല്ലാംക 
ഴിവൃുള്മി ത്തോളം അതിനു അവസരങ്ങ0ം കാത്തിരി 
ക്കുമെന്നുല്ലാതെ ആരും തന്നെ അതിനെ ഒരു ഭയങ്കര 
ലിപത്തായി കാണുകയൊ അതിന്െറ സാന്നിഭല്ൃ 

ത്തില് അസ്വ്ൃത ഭാവിക്കയൊ ചെയകയില്ല. “അമ 
സ്ല്രായമായ വിതരണം! ഭയങ്കരമായ കരിഞ്ചന്തവ്യ്യ- 
പാരം!" എന്നെക്കെ പരാതികളും പ്രദക്ഷാഭണതങ്ങ 
മും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടു് . ഇതെവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എ 
ന്നാണു വിചാരിക്കുന്നതു? സമുദായത്തിന്െറ സമ 
സ്വഛമായ ഒരു നിലയേയം സമഥ്ഥകരണരിതിയിലു 
തുമ ജിവിതത്തേയം നിസ്വാര്ത്ഥമായി അഭിലഷി 
ച മുഴക്കപ്പെട്ട ശബ് ദങ്ങളാണവയെന്ന തോന്നന്ന 
ണ്ടൊ? ഭൂരിഭാഗവും പരാല്ലൂദയാസഹിഷ് ണതയെ 
ന്നൊൌ അസൂയയെരന്നാ ഭക്കെപ്പുരയാവുന്ന ഒരു മനേ? 
ഭാവത്തിന്െറ സാതതാനങ്ങറം മാത്രമാണു. ബാക്കി വ 
ല്ലതുമുണ്ടെ ങ്കില് ഭടതു ചിലരെ കഠിനമായി സ്പര് 
ശ്വ ഇല്ലായ് മകണ്ടായിരിക്കണം. 

ഈയ്യിടെ ഒരു എസ്തുമഭറഷന് നടത്തി റേഷന് 
കാര്ഡ് പുതുതായി വിതരണംചെയ്യുകയുണ്ടായല്ലൊ . 
ഇരുത്ത൮കാര്ഡില് കായാതെ ദിട്ടുന്നുവ്യാപാരികഠം 
ക്കേ ലൈസന്സു കൊടുക്കു കയുമമ എന്നു ശഗവര്മ്മെ 
ന്റു നിശ്ചയിച്ചു. അന്നു, വേഷന്വ്യാപാരലൈസന് 
സു ലഭിക്കാന് വേണ്ടി ആളുകറം കാണിച്ചു വെപ്പാള 
വും കാര്ഡ് പിടിക്കാന് വേണ്ടി ഓഭിയ ഓട്ടവും പ 
രക്കെ അറിവുമ്മതാണു. റേഷന്വ്വാപാരം ശരിയാ 
യക സത്യമായും നടത്തുന്നപകഷം ഒരു വ്യാപാരിക്കും 

സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ -- അഭികാമ്യമായ --ഭഒരു 
ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാന് സാക്്യമല്. ഈ അഗഞണ്വ 
മായ ലാഭത്തെ പ്രതി ഷിച്ചേം അഥവാ റേഷന് ശരി 
യായി വിതരണം ചെയ്യ സമുദായത്തെ സ്േവേവിക്കാന് 
ഒരവസരം ലഭിക്കണമെന്ന നിസ്വാര്ത്ഥമായി മേ 
ഹിച്ചു ആണ്ട ഈ അയ്ചൃത്സാഹം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതെ 
ന്നുതആആ വ്യൃപാരികുംകക്കോ അവരെ സമീപിക്കുന്ന ഉ 
പഭോക്താക്കഠംക്കോ പഠയന് സാധിക്കുമോ? എന്നി 
ട്ടം അതും നടന്നതും പലരും അതില് വിതപ്രകാരം 
ന്ദിശ് ശബ് ദരായി ഉറംപ്പലെട്ടതും എന്തുകൊണ്ടു”? “ഓ 
അതിനെപ്പുരറി വിചാരിക്കാന്ില്ല. കുറേ ബാക്കു 
മാക്കററിംഗ് നടക്കും. അതു പരസ്യമായ രഹസ്്യമാ 
ണ്. അതിനെത്തു?" ഇതായിരുന്ന എനിക്കു ലഭിച്വ 
ഒരു മറുപടി. വാസ്തവത്തില്; ഇതു സമുദായം അത്ത 
രം കചേഷ്ട തശ്ങറംക്കു നത്കുന്ന രു അംഗീകാരം 
തന്നെയ്യാഞ്ു. 

സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെ ആവശ്ചത്തില് കവി 
ഞ്ഞും നേടാന് എച്ചപോഴും തരംനോക്കിയം താനും 
പ്പെട്ട സിരി മുഴുവനായ ആവശ്ചത്ങളെകെ 
പ്പററിയും അതു യഥായോഗ്യം നിറവേറരുന്നണ്ടോ 

എന്നു അതിലെ ഒരംഗമെന്ന നിലയില് കണ്ടറിയാ 
നും അതില് വീതപ്രകറരം തനിക്കത്മു ബാദ്ധയതയെ 
ത്തെന്നറിഞ്ഞു പ്രവത്തിക്കറനുമുഭ്ള ചുമതലയെപ്പററി 

യൂം അലസമനോഭാവം വച്യുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യു 

ന്നു നമ്മുടെ സാമാനവമനുഷവന് ഇന്നു ജീവിതം ഒരു 

മത്സരമായി മാതമേ ക-നക്കാക്കിയിട്ടുമു എന്ന 

സ്പഷ'ടമാണു”. ഡെമോക്രസി ശരീയായ വിജ 
യമായിത്തീരാന് ജീവിതം ഭരു സഹകരണമാണെ 
ന്ന ബോധവും ആവശ്ചമായ ത്ലഗം ചെയ്യാനുമുമ സ 
ന്നദ്ധതയും സാമാന്വയമനുഷ നണ്ടാകാതെ ഒരിക്കലും 

സാദധ്യമല്ല.ഇംഗ് ളീഷ് ജന ബഖമുദരയം ഇക്കാര്യത്തി 
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(എം. കെ. രാമകൃഷ്ണ൯ നായര് ബി. എ. എല്. ററി.) 

ളി വിപിനത്തില് നദിയുടെ 

പടിഞ്ഞാറെവിളുമ്പിലായ് മറഞ്ഞു സൂര്യന് 

ചേലിയന്നമുനി ജനബാല കരുമതുകാലം 

കാലികമെ യാലയത്തിലാനയിപ്പിച്ചു. 

തഥാധത ഭഗവാന്െറ തിരുമു ല് കുമാരന്മാർ 

തദാനിരന്നനിലനു പ്രദക്ഷിണരായ് 

അതുപൊഴ -- തറ !യാത്തോന്,മുനികുമാരകനേകന് 

അഭിവാല്ല്യം ചെ പുഷ പഫലങ്ങളോടെ 

പടതകിര്തൊടമാറ, നമസ് ക്കാരമേകി ശക്ഷയ- 

മുനിതന്നോടൊരുകിള ഒ മാഴിതുകിനാന് 

ഭഗവാന്നെയടിയനെപരിപൂര്ഷ്ണ്ൂപരമാര് ന്ഥ: 

വഴികാണിക്കണേ -- ഞാനോ സത്ചകാമാ" ഖ്യന് 

ഗുരുദേവനനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു ചോടിച്ചു-*വത്സ! 

ശരി യായിത്തവകലമറിയി ച്ചാലും 

ഭവി ലിന്നു മഹിതമാം ആറനതഷ്ല്ു യൂദിഷ്കകുവാന് 

ഭൂസുര നുമാത്രമല്ലേയഹതയുള്ള," 

&കലമേതെന്നറിവിലഗുരുദേവ-ജനന യെ 

ധരിപ്പിക്കാം "-കുമാരനുംപ്രതിവദിച്ചു 

വിടവാങ്ങിസത്വയകാമന്തടിനിക ടന്ന നിജ 

കുടിലിലേഷ്കോടിയെത്തിഭമിത ചിത്തന് 

നിഭപൂണ്ടഗ്രാമത്തിന്െറ യരുകില്മണല്പ്പരപ്പി- 

ന്നഗ്രഭാഗത്തുവിളങ്ങി ബാലകാലയം 

ഇരുള കറ൮വാനൊരു ചെറുവിളക്കാമുറിയി- 

ലെരിയുന്ന --മങ്ങിമങ്ങിപ്പൊലിയാറായി. 

സുതനുടെയാഗമനം നിശയിലും പ്രതീക്ഷി 

ജനനിയാഠം നിന്നിരുന്നു കതകരുകില്. 

മാറണച്ഛുമകനുടെ മുടിയില് മുകന്നാളുമ്മ 
ക്രരൊടെയാരാഞ്ഞു ഗുരുനിദേശത്കമെ 
ക് ജന കന്െറ നാമധേയമറിയേണമെനി യ്ക പ്പം 

മുനിച്ൊന്ന വാക്ഷ്യമമ്മകേടുകൊണ്ടാലും 

ഭഉവിലിന്നുമഹിതമാംജ് ഞാനതുഷ് ണയുയദിക്കുവാന് 

ല് ത്തൂത്തമമായ ഒരു മാതൃക സ്തഷ്ടച്ചിട്ടണ്ട്. ന 
ക്മുടെ പരരന് ഇന്നും ഏററവ്ൃയം വ്യസനകരമായ ഒരു 
ചരിത്രമാണു ഇക്കാര്യത്തില് സ്തഷ് ടിച്ചിട്ടുമ്മതു് . 
പൂ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഉത്തരവാദൃഭരണമോ തൊഴി 

ലാളി പ്രക്ഷോഭണമോ എല്ലാം ഈ പരരന്െറ അവ 
കാശവാദങ്ങളാണെന്നു ഓക്കുമ്പോളറണു നമ്മുടെ പ്ര 

ടി ടാ ഷ്യ 

പരരഭദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല് പ്രതി 

മടഠിരുഹാബ്ചഭത്തിലും വിഭക്ങിനാനരുണനന്െ൭ 
ദുസുരനുമാ തമഭല്ലയഫ്ഥതയുയത്ള." 
ജനനിയാരം നയനങ്ങരം കുനിച്ചുഗല് ഗദത്തേോദെ 
സുത നോട രഹസ്യമായ്” പറഞ്ഞിതേവം 
രിരയായിരു ന ഞാന് യവനത്തില് നിരവയീ 
പുരുഷക്കവശ യായിക്കഴിച്ചുകാലം 
പതിഹിനയെ നാ പിലുംകനിഞ്ഞേകിദൈവംനിന്നെ 

സുതനായി ഷജെബാലവ"" തന് കരതാരിങ്കല്. ടം 

മഹീരുഹാഞ്ചലത്തിലം വിള ങ്ങിനാനരുണന്െറ 
മയൃഖമാലാവലിയാ വനാശ്രമത്തില് 
ഗുരുവില് സന്നിധാനത്തില് -പപഴയവൃക്ഷച്ചുവട്ടില് 
ഇരുന്നു മുനിഷമാരര് പഭാതനേരം. 

ക്കിരറി ത്തി ടാതവര്പ്രഭാതത്തില് കളിയ്കയാല് [ 
കതങ്ങിയ തലമുടി നനഞ്ഞിരുന്നു; 1 ട് 

സത്ചയകാമനറഗ തനായ് ഗുരുഡിനെ നമസ് ക്കരി 
ചൂ ത്തരമുര ല്വിഭാതെയടത്തുനിന്നു 
ഗുരുദേവനയഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുഴചാദിച്ചു*വത്താ 
ഗ്രഹിച്ചിതേോ തവകല ചരിത്രമെല്ലാം" 
ട്കലമേതെന്നാറിവില ഗുരുദേവജനനി തന് 
മറുപടിയറിയിക്കാം തൂപയെന്നിയെം 
ദരിദഭരയായിരുന്ന ഞാന് യാച്നത്തില് നിരവധി 
പുരുഷര്ക്കു വശയായി ക്കഴിച്ചുകാലം 
പതിഹിനുയെന്നാകിലുംകനിഞ്ഞേകിദൈവംനി ന്നെ 
സുതനായി ജ്ജ ബാല""തന് കരതാരിങ്കല് 
അവിടൊരു ചെറുരവമുയര്ന്നു കടന്നല്ക്രടു 
ത്ഥടുതിയിലിള കിയാലെന്നതുപോലെ 

ജാതിപോല്ുമറിയാത്ത മൂഡനുടെ തൃപവിട്ട 
വാണികേട്ടുസഹ ചരന് പരിഹസിച്ചും 
ജിന ദേവനെഴുനേററു കരതലംവിടുത്തിയാ- 
മൂനികുമാരരെ മാറത്തന്നധൂചൊല്ലിം 
ഭസരരിച്ുത്തമന് ൯ പ്രധയസുതം പരിപൂര്ഷ്ണൂ 
ജു ഞാനതൂഷ് ണനിന്നുടയ പൈതുകമല്ലേ. 

തനം 

 യഅത്തിന്െറ പ്രായോശികഫലത്തെല്പററി ആക്കം 
വിഷമം തോന്നുന്നതു്. 

ജന പീയഭരണസിദ്ധാത്തവാദികളില് തനി ആ 
ദര്ശവാദികളായ ചിലര് ആ സിദ്ധാന്തം സാധിത 
പ്രായമാകുന്നുതുതന്നെ മേല്വിവരിച്ച കുഴപ്പത്തിരു 
ഒരു പരിഹാരമാനൈന്നു ഇതിനു സമാധാനം പറ 
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ഭഞ്ഞക്കാം. എന്നാല് ; നമ്മുടെ ജനസാമാന ത്രെ പ്പു 
റി സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വ। 
ശ്വാസം അത്ര സ്ഥാനത്താണെന്ന അവരും പറയയമെ 
ന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഡെമോക്രസി അനുവദിക്കുന്ന 
സ്വാതന്ത്രയങ്ങളും അതു അതിന്െറ ഒരു സലാജസ്വ 
ഭാവമെന്ന നിലയില് അനുശാസിക്കുന്ന കത്തവ്യ്യങ്ങ 
ഉം കണ്ടറിഞ്ഞു ആദരിക്കാന് കഴിയാത്ത ഒരു ഭൂരി 
പക്ഷത്തോടുക്രടിയ രാഷ്ട്രം ആ ഭരണറ്യ്യവസ്ഥാ ത 
ത്വത്തില് അംഗീികരിക്കുമെങ്കിലും യഥാര്ത്ഥത്തില് 
താവിടെ നടപ്പില്ലാകുന്നതു ഒരുതരം ഡിക്രേററര് ഷി 

“തന്നെയായിരിക്കു മെന്നമ്മതില് പക്ഷാന്തരമില്ല. 
പല കാലങ്ങഠംകൊണ്ടു ഇതിനു മാറഠംവരികയില്ല 

ന്നോ ജനകിയസിദ്ാന്തം പ്രയോഗത്തില് സന്പര് 
മായി ഫലിക്കയില്ലെന്നോ  ഇപ്പരഞ്ഞതിനര്ത്ഥ 

മല്ല. എന്നാല് പല കാലങ്ങാംതസനെ അതിനു വേ 
ണ്ടിവരും. ഇംഗ ളീഷ് മാനതയേയോ അമേരിക്കന് മഃ 
നതയേയോ ഇക്കാര്യത്തില് മാതൃകയായി കണ്ട സമാ 
ധാനിക്കാന് ചരിത്രം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രജായത്ത 
ഭരണസമ്വ്വദായത്തില് ആയിരം അഗ നിപരിക്ഷക 
ളില്ക്രടി കടനവന്നതിനന ശേഷ മാണ് 
ആ സ മു ദായം ഇ ന്ന ന മമ്മു ടെ 

മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നതു . ആ ജനതയയടെ ചരിത്രംത 
നൊ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്െറ ഒരുപ്രയോഗചരിത്രമര 
യി തീന്നിട്ടുണ്ടെന്ന പറയാം. നമ്മുടെ രാദ്ഃ ട്രീയ 
ചരിത്രത്തില് ആ ഭരണരിതി എത്ര ദരിഭമായിട്ടാണു 
കാണപ്പെടുന്നുതു . കേരളത്തിന്െറ പൂര്വ ചരിത്ര 
ത്തില് ജന ശക്തിയുടെ വളയാട്ടംനല്ലവണ്ണും കാണ്മാ 
നുണ്ടെങ്കില് തന്നെയും പ്രഭുത്വവും രാജത്വവും പില് 
ക്കാലത്തു അതിന്െറ സ മരണയെച്ചേഘും മാച്ചു ക 
ളയത്തക്കവിധം പ്രബലമായിട്ടണെ ന്തു ഒരുവെറും 
ലാഡ്തരൂവമാണു്. 

ഈ നിലയില് ജനക് യസി ഭദ്ധാന്തത്തിനെറ മൂ 
ലികകായഷ്ക്യങ്ങളുമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമാമ്പ്യ മനു 
്മ്യനു ശരിയായ ഒരു പരിചയം വരുഭത്തേണ്ടതൂ ഒരു 
അടിയന്തിരാവശ്ചയമാകുന്ന. രാഷ് ട്രമിമാംസയെ പ്ര 
തിപാദിക്കുന്ന തടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവ സ്വായ 

ത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിലും മാത്രം ഇന്ന 
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ സംഗതികഠം ആക്കും ഒഹിക്കു 
ണതും രഅചിക്കുന്നതും ആയ പാകത്തില് വിളമ്പാന് ; 

പരയരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്പതി 1040: 

നാം തയാറാകേണ്ടിയിരിക്ക ന്ന. പൌരന്െറ അവ 
കാശങ്ങ0ം അയാളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാന്പണി 
യില്ല. അതു കൈവശപ്പെടുത്താന് തതം ഭ്ായാളെ 
പഠിപ്പിക്കേ ണ്ടതുമില്ല. എന്നാല്,,അയാഠംക്കു സ്വസ 
മുദായത്തോടുമ്ള കടമകളെപ്പററി പഠഞ്ഞാല്: പല 
പ്പോഴും. അയാഠാക്കു അതു മന സ്ത്റിലായില്ലെന്നവരും. മ 
നസ്സിലായാലും മനസ്സുിലായില്ലെന്ന ഭാവിച്ചെന്നംവ 
രാം.ഭാവിച്ചില്ലെങ്കില് തന്നെയും അതിനെ റആവശവം 
ശരിയായി ബോഭല്ലപ്പെടാന് പ്രയാസമായിരിക്കും.. 

എന്െറ അഭിപ്രായത്തില് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒ 
രു പ്രബ്യദ്ധത സാമാന്ജനങ്ങറാക്കുണ്ടാകാനുത്തു ഒരു 

സംഘടിതശ്രമം തന്നെവേണ്ടതാണു് . പ്രസംഗങ്ങറം; 
ലേഖനങ്ങ, മററു പ്രസിദ്ധികരണ ങ്ങഠം ഇവയെ 
ല്ലാം ഇതിനാവശമാണു്. ജനകിയസ ംഘടനകളു. 
ടെ നേതൃത്വആ ത് ഇവ സാര്വത്രികമായ പ്രയോജ 
നത്തെ ലാക്കാക്ക। നടപ്പാക്കേണ്ടതുമാണു്. ഈ രഃ 
പത്തു സാമുദായികം. രാഷ് ട്രീയം,സാംസ് ക്കാരികം” 
സാമ്പത്തികം എന്നി വിവിധ വിചാരത്തില് സ്വ 

രൂപിക്കലപ്പെട്ടിട്ടുമുമ സംഘങ്ങളെ ല്ലാം ഇക്കായ്യത്തെപ്പു 
ററി അതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കി ചിന്തിക്ക് 
കയ്യം താത്തിനു വേണ്ടി വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരുശ്രമം 
നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു അവയുടെ ഉദ്ദേശത്തെത്തന്നെ” 
യ്യം ക്രടുതല് സുഗമമാക്കുകയും ഭഡപ്പെടുത്തുകയും ചെ 
യയൂകയായിരിക്കും. 

4) സ്ധലഠമജസ്ഥ 
4 ന്0855 ല0ഥ്വന്ട., 
 1/്്ിയമ, 19 01മമ൩., 19൬൧007൦. മ്ല 
 പ്രഓാവു, ആഞ്ഞിലി, തേക്ക്, ഈട്ടി മുതല 

ഴ് യ ഉരുംതടികളം. ഉരുപ്പടികളും, ഏററവും പ 

 രിഷ്കൃതരീതിയില് ചെയ്തിട്ടുമ്മ ഫര്ണിച്ചറു 

ൽ കമം എടപ്പ്യോഴും തയാര്. ക്രടാതെ ഓര്ഡര് അനക്സ് 
൫ സരിച്ച് ഫര്ണിച്ചര് ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെടം. 
₹ 14.2. ഫര്ണിച്ചര് പണ് | അറിയാഠുന്ന ആ 
ര് ശാരിമാരെ ആവശ്യമുണ്ടു് . “$$ 

ടം 

൭൭:58: 8-8 8-6 8--൫-48- 4848-48: 

ശഗോ€ംഡ് _ഇന്൯൨ച്യവനപ്രാശ് 
നഷ് ടപ്പെട്ട ആരോധ്യയത്തെ വിണ്ടെടത്തു യഷെൌവ്വനത്തെ നിലനിത്തുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട 

രസായനം:--നാഡിക്ഷീണം, മുത്രപ്പെരുപ്പം, ശീഘ റസ് ഖലനം. നിരുന്മേഷം മുതലായ രോഗ 
ങ്ങളെ ക്ഷണേന മാററി ഹ് വുദയം ശ്വാസകോശം എന്നീ അന്തരാവയവങ്ങര്ംക്കു മതിയായ സം 
രക്ഷണം നഠംകിക്കൊണ്ട ശരീരത്തിനു ബലിഷ്ഠതയും സൌന്ദയ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു! 

വില റാത്തല് 1-ക്കു് 5 രൂ. 

രാജ്യഠായ വേദഫാര്മസി (198) ആലപ്പഴ. ്രീവ 
ളം: 4: ടി യ എഎ ല്: ആ: ൭-8 കല് 

വി. പി. ചാര്ജ് പുറമെ. 

ത 



1946 പാരരദ്ധവനി.ത്അനാഠം വിശേഷ ല്പ്പതി 35 

തഞ്ങചുള്ളരാത്രി 

൭ ൨൨ കഥ 

| 

ക്രറച്ചു ഭൂരം ഓടിയിട്ടേ ത ഇടി ത്തു പൊ 

ളിഞ്ഞെ പ് ടികയുടെ തിണ്ണയില് അവക്കു കയറു 

വാന് കഴിത്തൊതരുള. കുറെ നനഞ്ഞു. 

നാശം പിടിക്കാനക്കൊണ്ടു ഏത്തൊരു മഴയാ 

അവാം സ്വഗതമായി പറഞ്ഞു. അപ്പോം ഇ 

ന്ന തെളിഞ്ഞിട്ടൊണ്ടോ" എന്നാരു ശബ്ദും പിന്നി 

ല് നിന്നണ്ടായി. അവറം തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ഒരുവന് 

ആ തിണ്ണയില് ക്രനിക്രടിയിരിക്കുന്നതു ഭദൂരെ മങ്ങിമ 

ങ്ങി കത്തുന്ന മുനിസിപല് വിളക്കിനെ - പ്രകാശ 

ത്തില് അവര്ം കണ്ടു. അവറം ഫ്രഠഞ്ഞും 

ഇന്നു തൊള്ളിവിടതു ഇപ്പം ഒരു നാഴികയല്ലേ 

യോള്ള. 
അവന് പ്രതിവചിച്ചു” -- 
മനുഷ്യന് വെഷമിക്കുത്തേയുത്ള. വെളീലേക്കെ 

റത്ങാമ്മേലാരുന്ന.” 

ഞാനും ഒരടത്തിരുപ്പാരുന്ന. ഇപ്പുളാ എറങ്ങി 
[നി 

അവരം ഇളന്തിണ്ണൂയില് നിന്നം തിണ്ണുയിലേക്കു 

കയറി. അവിടമത്രയം ചോര്ന്ന കഴഞ്ഞുകിടന്നിരു 

ന്ന. 

യതു 

ഹാ! ഇവിടം റോട്ടിനേക്കാ കഷ് ടമാണല്ലേ.” 

ഒത ഇവിടെ വരിനു . കൊറച്ു സ്ഥലം ഭണ 

ഞ്ങജിയതാ." 

അവനിരിക്കുന്നതിനഞ്ചാറടി അകലെ അവളും 

ചെന്നിതന്നു. അല്പ്പനേരം ആ തെണ്ടികരം രണ്ടും 
൨ 

ദധാസാരിച്ചില്ല. ഒരു മരത്തിന്െറ ചില്ലിയില്ി” മഴ 

നനഞ്ഞു ക്രനിക്കൂടി രണ്ട പക്ഷികളിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ തോന്നും. അവന് മാരനും ഭഞ്ചില്ു. 

പെങ്ങടെ പേരെന്നാ?”” 
ട“്ചിന്നാന്നു് " 
തെല്ലിട കഴിഞ്ഞു അവന്െറ പേരെന്താണെന്ന 

അവഥം ചോദിച്ചു. അവന് മറുപടി പറഞ്ഞു. 
ട്കൊല്ലെക്കാന്നു 
അവം അവനെ ആ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തില് സ്മ 

ക്ഷിച്ചു നാക്കി. അവന് ചോദിച്ചു. 

ക 

പെങ്ങളെ ന്താ 
സൂക്ഷിച്ചുനേകക്കുന്നെ" 

€ചൃമ്മാ. ഇവിടെ 
തന്നെയാണോ സാമ 

രണ്ടു "പഴമ്പാക്കു 

ഷണങ്ങരം ചേത്യിട്ടു് 
അതിന്മേലാണു അവ 
ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു 
കീഠപ്പഴന്തുണിക്കഷ 
ണം അരയില് ച്വഠഠറി 
യിട്ടുണ്ടെന്ന തോന്ന 
ന്ന. അല്ലം മാറി മൂ 

ലക്കു ഒരു ചട്ടി കമ 
ഴ് ത്തിയിട്ടുണ്ട് അവ 

൯ പഠഞ്ഞു. 
എന്നാ കാററാഇതു” കളിന്നഭകോടുന്ന..* 
ട്ഞാനുടുത്തിരിക്കുന്നതു ഈറന" 
വിണ്ടും അവരുടെ സംസാരം കുറേ നേരത്തേക്കു 

നിലയ. ങ്ങനെ ഒരുവന് അടുത്തിരിക്കുന്നുതു് അവ. 
ളം അഞ്ങിനെ ഭരുവഠം അടുത്തിരിക്കുന്നതു അവനും 
അറിയ്യന്നില്ലെന്നു തോന്നും ആ ഇരുപ്പുകണ്ടാല്. പ 
ക്ഷേ അതു ശരിയാണോ? അവര് ഇരുവരും എന്തോ 
ത്തിരിക്ക നണ്ടു് . എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നതു? 
തെണ്ടികക്കെ കിലും അതു ആണുംപെണ്ണൂമാണു”. നന 
രത്തിന്െഠ ഒരൊഴിഞ്ഞ ഭഃഗത്തു ആരും അട്ടത്തെങ്ങു 
മില്ലാത്തിടത്തു രാത്രിയില് അവര് കൂട്ടിമുട്ടി. പ്രകൃ 
തിയ്യം അനുക്രലിക്കുന്ന. 

അവര് ചിത്തിക്കാവുന്നതെന്തായിരിക്കും? 
അലപ്പ്യോഴും കൊച്ചെക്കന് മനം ഭഞ്ജിച്ചു. , 
പെങ്ങക്കു വീടൊണ്ടോ?” 
“ഇല്ല.” 

“്അന്വ്രന്നോനോ?” 
തെണ്ടിയെങ്കിലും അവളുടെ മുഖം ഒന്നെ 

ഞ്ഞു. അവരം പഠഞ്ഞു. 
14. 

കനി 



ദ 

ി 

പരരദ്ധ്വനി തിരു൯ാഠംവിശേഷാല് പ്രതീ. 1946 

ഇല്ല" 

ട് ഞങ്ങളുമാഭരാ തന്തേം തമ്മമേമോ ഒണ്ടോ?" 
ഇല്ല" 

വീണ്ടും നിക്ശൂബൂൂത/ അവന് അവ മെ തനെനോ 
ക്കകയാണു”. അവറം കാല്മുട്ടുകഠംക്കിടയില് ശിര 
വചു കമ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. അവഠം ഒളികള്ണ്ാല് അവ് 
നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ?! 

*്പെങ്ങക്കെത്ര വയസ്സായി? 
ഇരുപത്തി മൂന്നു " 

പിന്നെയും വത്തമാനംനിലച്ചു. മഴതകത്തുവച്ചപെ 
യ്യാന്തുടങ്ങി. അത്ലൃഗ്രമായി അലറിക്കൊണ്ടു കാററും 
അടിച്ചു. നഗരത്തിലെ ഉന്നതസാശങ്ങളുടെ അശ്രം 
എത്തിയിട്ടു മത്സ്ധലത്തില് എത്തൊക്കെഴയാ ഘേഃ 

രസംഭവങ്ങറം നടക്കുന്നുണ്ടു . ചിന്നു ചോദിച്ചു. 

ഈ കാറരും മഴേം എന്നാഭാവിച്ചാ? 
േഭതമ്പരാന്െറ കളി" 
പിന്നത്തെ നിശ” ശബ്ദുതയില് ചിന്നയുടെജി 

ജു ഞാസ രൂപംപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നു രാത്രി 
യില് അവ്ളുടെ കരട്ടുകാരനായി ഭവിച്ച അവനേക്കു 
റിച്ചു അറിയാനുള്ള കഴതുകം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരു 
ന്നു. എങ്ങിനെ ആ സംസാരം ആരംഭിക്കണമെന്നായി 
രുന്മ അവളൂടെ സംശയമെന്നു തോന്നുന്ന. രണ്ട മൂന്ന 

പ്രാവശ്യം അവറം തല ഉയത്തി. അവറം ചോദിച്ചു. 
ഇവിടെ തന്നാണോ?" ലം 
അതെ പെങ്ങമേ. എന്െറ കായ്യം ഒരു കഥയാ." 
എന്നിട്ട കൊല്ലെറുക്കന് അവന്െറ കഥ പറയാ 

ന്തുടങ്ങി. അവന് ഭരിക്കല് ജോലിചെയ്തു പിഴച്ച 
വനാണ്. കൊല്ലിയില് അവന് ച്മട്ടുകാരനായിരു 
ന്നു. അന്ന ഭായ്യയുമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ സുഖ്ചമാ 

യി കഴിഞ്ഞുവന്നു കാലത്തു് അവനു ഭാന്തുപിടിച്ചു. 
ഭ്രന്തെന്നുവല്പാല് മുഴുത്ത ഭാത്തു്! അടിയ്യം പി 
ടിയയംതന്നെ. അങ്ങിനെ കൊച്ചിമുതല് വളരെസ്ഥല 
ങ്ങളില്നടന്നു. അവസാനം അലപ്പൂഴവന്ന. ഇല്ല്യോം 
അഞ്ചെ,കൊല്ലമായി ആ രോഗം ഭേദമായിട്ടു് ." 

അവരം ചോദിച്ചു. - 
ട്വല്ലോോം ചികിത്സിച്ചോ?” 
ഓ! ചികിത്സ! നായിക്കുപുഴുത്താലു” ചാരമല്യോ 

ചെങ്ങളെ? അങ്ങിനെ നടന്നുനടന്നുകൊറഞ്ഞു.” 
ചിന്നയ്മു വളരെയേറെ കാര്യയഞ്ങറം അഭിയ്യവാ 

നണ്ടു . ഓരോന്നായി അവറം ചോദിച്ചു. 
പിന്നു കെഃ ല്വീക്കു പേടയോ?” 
പോയി" 
“്പെമ്പന്നോരൊണ്ടോ?” 

ടഒണ്ഞാരിക്കും. അവഭഭക്കുറിച്ചു ഒന്നുമറിഞ്ഞുട. 
വടള്യോരഃടംക്രരെ അവളു പോയാരിക്കും. ആക്കറിയാം*" 

കൊല്ലന് ദീര്ഘമായി ഒന്നു നിശ്വഷിച്യു. 
ഭാധ്യദയദറിച്ചുമ്മ സ്മരണ അവന്െറ ഹൃദയത്തെ 
വ്യൃിപ്പികന്നുണ്ടെന്നു് ചിന്നയ്കകഭതാന്നി. അവാം 
അവനെ സൂദഷിച്ചുഃനാക്കി. 

ട്കൈൊധ്വത്ങളുണ്ടാരുന്നാ?” 
“ഇല്ല. അന്നവാക്കു വയാറിലെരണ്ടായുന്നു" 
വീണ്ടും ഒരു തഖ്നിരവാസം വിനിര്ക്ശമിച്ചു. ആ 

കുട്ടി ഇപ്പുറം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെകില് തന്നെ ആ കുട്ടി ഇ 

ഴ് 

വകന കങഞ്ടാലറിയുമോ? ഒരുപക്ഷേ ഈ നഗരത്തി 
ല്തന്നെ ആ കുട്ടി തെണ്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സന്തം 
നവും പീതാവുംതമ്മില് പരസ്പരം കാണുന്നുമുണ്ടാ 
വാം. എന്നാല് അറിയുന്നില്ല. 

കൊല്ലെക്കന് ചിന്താമഗ് നനായിരുന്നിട്ടു ചോ 
ഭിച്ചു- 

പെങ്ങളു” ആയ്വന്നേന് വേണ്ടെന്നുവച്ചിരിക്കു 
വാന്നോ?” 

അവരഠം അതിനുത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവംക്കു൦ 
എന്താ കുഴപ്പുമുണ്ടെ ന്നു അവനു തോന്നി.പക്ഷേ അ 

വാം അതു പറയുകയില്ല. അവഠം ചോദിച്ചു. 
“ഇനി പെമ്പടന്നോരുവേണ്ടെന്നാണോ?" 
“എന്തിനാ പെങ്ങമളപെണ്ണും പെടക്കോഴിയും?? 
അപ്പോഴും അവന് ദീര്ഘമായി നിശ്വസിച്ചു. 
ത്ത മുനിസിപ്പൽ വിളക്കണഞ്ഞു. അവിടമെല്ലാം 

അന്ധകാരമയമായി. അല്പ്യോഴും പേമഴ എന്തോ പുല 

മ്പന്നണ്ടു” , കാറു” അലറുന്നമുണ്ടു് . ചിന്നുയും കെ 

ചെക്കനും മിണ്ടാതിരുന്ന. ആ നിശ” ശബ് ദത അര് 
ആഥഗര്ഭമായിരുന്നിരിക്കാം. അവര്തീക്ഷ്ണമായി 
ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവഠം. 

നിഷ് പ്രയോ ജനമായി ജനി ജീവിക്കുന്ന ര 
ണ്ടുപേരാണു ആ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞ , പീടികയുടെ 
തിള്ജൂയില് ക്രടിയിരിക്കുന്നതു”. അവാംക്കു ഭത്തറവു 
്ഭായിരിക്കുവാന് അര്ഹതയുണ്ടോ? എന്തിനായി അ 
വം പ്രസവിക്കണം? അവനു ഭാഷ്ക്കയുണ്ടായിരിക്കുവാ 
നും അവകാരേമില്ല. എങ്കിലും അവരും മാംസവും ര 
ക്തവുമാണു . ഭായ്യയുണ്ടായിരിക്കാനും ഭത്താവുണ്ടായി 

രിക്കാനുമുത്മു ആശ അവര്ക്കുമില്ലായിരിക്കമോ? സ്നേ 
ഹിക്കാനും സ്ത്റേഹിക്കപ്പെടാനുമു ത്മ വാസന അവര് 
ക്കു ഉണ്ടു” വംശം നിലനിത്തുവാനുമ്മ ചുമതല അവ 
രിലും നിക്ഷിപ്ലമാ യിട്ടുണ്ട് . പക്ഷേ അവകാശങ്ങളി 
ല്ലാത്തവക്ക് ചുമതലകഠം നിര്വഹിക്കുവാന് സാ 
ദധ്യമല്ല. 

, ഒരു ഭത്താവും കുഞ്ഞും അവളുടെ സ്വപ് നത്തീ 
ലില്ല എന്നു പറഞ്ഞുക്രടമോ? പ്രേമാര്ത്ഥനചെയ്യുവാ 
ന് അവന്നറിഞ്ഞുക്രടെന്നും വരുന്നതല്ല. എങ്കിലും ആ 
രുമാരും മിണ്ടിയില്ല. 

ആ ഇരുട്ടില് അവളുടെ നേക്ക് അവന് കൈവി 
ശിയിട്ടുണ്ടാവാം.പക്ഷേ ആ കൈക്കു അവളെ തൊടാ 

ന്തക്ക നീളമില്ല. ഏററവും അടുത്തിരുന്നാലയം അവ 
മെ തൊടുകയില്ല. അഭ്ധരം ആ അന്ധകാരത്തില് ഒരു 
ചുംബന ത്തിനു വേണ്ടി മുഖം നിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. എ 
ന്നാല് ഒരു ചുംബനം അവാകക്കുകിട്ടുക യില്ല. വയറു 
നിറച്ൃയ്ണുാനും ഉടുക്കാം അവകാശമില്ലാത്തോക്കു 
പ്രേമിക്കാനും അവകുശമില്ലായിരിക്കാം. തെണ്ടി 

ടുക്കാന്ും ഉണ്ണ്ണാനുമുഭമ അവകാശത്ങാം സ്ഥാപിക്കാന് 
തുടങ്ങിയാ __ അതെത്തായിരിക്കുമെന്ന്” ആലോചി 
ധ്യൂനോക്കണം! അവന് കകാമ്മുക്കാരനും അക്രമിയുമാ 
കം. അതുപോലെ തെണ്ടി പ്രേമിക്കാന് തുടങ്ങിയാ 
ല് -- അതും അപകടമടല്ല? 

അവാംപറഞ്ഞു;-- 
ഒത്മുതാ പെള്ളാംപെടേം എന്തിനാ. 'കൊച്ചുങ്ങ 

ഉണ്ടായാലും ദുരിത 



1946 

(വിദ്വാന്. വി. ററി” അയ് പ്പ്.) 
പ തു 
നല്ലി 

ഓട്ടന്തുള്ളല്) 

പ്യരുഷരിലനവധി തരുണികളം, പല 

തരുണികളില് ചില പുരുഷരുമുണ്ടു് . 
വരരെ വരിച്വിട്ടവരെ ഭരിച്ചവര് 
തരുണികളല്ലവര് പൂരുഷരത്തെ- 
തരുണീമണികടെയടിമലരിണയൊരു 
ശരണമതാക്കിന പൊണ്ണൂന്മാരി- 

ല്ഷദവേഷവിരൂപം പൂണ്ടൊരു 
നാരികമെതിരതിനാരിഹ പറയും. 

“അതെ പെങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിലു” അതുങ്ങളോ$ 
സ്നേഹം തോന്നരുതു" 

ഒൂട്ടുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോരം അവന്ച്ോദിച്ചു 

ൽ പെങ്ങക്കു മറക്കംവരുന്നില്യോ?" 
കാ! ഇല്ല" 

എന്നാലു” ഒന്നു നടടവു നിവിക്കു 
അവന് ഒരു പഴമ്പാക്കഷടണനം ഇട്ടുകൊടുത്തു. അ 

വ0ം അതില് ച്രുണ്ടുക്രടി കിടന്നു. 
4 ഇ ന് 

കാറ൮ തെല്ലടങ്ങി മഴയും ഒന്ന ശമിച്ചു. ടൂരെ 
യെട ഉദുമ മരു ശ്മക്രമിയിലെ ചരമം കാരഭില് ത 
ട്ടിമുട്ടി കേരംക്കാം. അവറംക്കറിയാം അവന് ഉറത്ഭി 
യിട്ടില്ലെന്നു. അവന് ചോടിച്ചു. 

“്പെങ്ങളുറത്ങിയോ? 
ഇല്ല.” 
എനിക്കും ഭറക്കും വരുന്നില്ല" 
എനിക്കും വരുന്നില്ല" 
എത്തു കുളിര് 

ി 

& 

ി 

& 

& 

&% 

അവര്ക്ക് പറയുവാനുള്മതുത് അവിടെ തീര്ന്നി 
ല്ലെന്നു അവര്ക്കിരുവര്ക്കുമറിയാം. പക്ഷേ പറഞ്ഞി 
ച- ഛത്രയെതര പ്രര്നങ്ങളാണു് അവരരെതുറിച്ചുനോ 
ക്കുന്നത്. ന 

പരരദ്ധവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല് പ്രതി ടു 

പി 

2 ി 

ഉലകിടമെല്ലാമിന്ന സമത്വ 
ക്കലിയടെ പൊലിമ നിറഞ്ഞു-കവിഞ്ഞു, 
ചപലകജാകിനൊരബദകഠം പലരും 
ചപലതപലതിനെരരുങ്ങിയിറങ്ങി- 

അത്ഭിമനെ നേരം വെളുത്തു; അവരം മടി 
അഴിച്ചു കരി വെററിലയും തണക്കചുണ്ണാമ്പം കെട്ട 

ക്കം പോചക്കാതും കരട്ടി ഒന്നു ചവച്ചു. ആ പൊതി 
അവന്െറ കൈയിലേക്കു നീട്ടി. 
അഭപാഠം അതിലെകടടന്ന പോയരണ്ടു പേരില് ഒരാരം 
പറഞ്ഞു. “അല്ല! കൌച്ചെര്ക്കനു പെണ്ണൂടണ്ടോര് 

൭! അങ്ങനെ വല്ലോമുണ്ടോഇതുങ്ങംക്കു”....... 
ത 4 ന നു 

അവനും മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പേരം ആ 

തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു കയി 
പോയി. അവനും അവന്െറ ചട്ടി 
പടിഞ്ഞാറേക്കു നടന്ന്” 

പൊതി 
റങ്ങി കിഴക്കോട്ടു 

എടുത്തു കൊണ്ടു 



ളം ക 

ല് ച 

8 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്പതി 

യേടലര്മിഴിയയടെ പിടിയിലമന്മ 
ശമ്പള മായിക്കിട്ടിയ തുകയും 

ലു കമ്പനിയോഹരി ലാഭത്തുകയും 
കച്വവടത്തിലടിച്ചൊരു തുകയും 
കച്ചണിമുലയാളവഭൂമടിച്ചു. 
മിച്ചമതായിട്ടെറററക്കാശവ- 
ന്ദിഛക്കൊത്തിഹ കിട്ടാനില്ല. 
കാലണവേണമതെന്നാലവളുടെ 
കാലുപിടിക്കണമെന്നും വന്ന. 

ക്ഷയരകനു ക്ഷരക്കൂലികൊടുപ്പാന് 
വിരുതനു നാലണ കൈവശമില്ല. 
പുരികഴലാളെ വിളിച്ചാള ,വഭ- 
പ്ലൂരയുടെ പുറകില് ചെന്നമറഞ്ഞു. 
പുറകേ പരുഷനിരന്നു നടന്നതു 
ക്ഷംരകന് പോലും കണ്ടുചിരിച്ച. 
“തരണേ നാലണ" ഒയെന്നഥ കെഞ്ചി 

തരുണനു മിശ മുള തു വിധിയ്യടെ ത്തരുണിമണിയെകെന്നുതലോടിയ 
. കരുതലിനതിരുവെടിഞ്ഞു ഭവിക്കും പുരുഷാധമനുടെ മുമ്പിലെറിഞ്ഞാ- 
ചെറിയൊരു കൈപ്പിഴയെന്നിഹ കരുതാം ഉുരുണാധരിയൊരു നാലണ കഷ് ടം!! 

പെണ്ണ്ണിനു ഭരണമൊഴിഞ്ഞുകൊടുത്തെരു മരണംവരെയിനി മീശവകുത്തുക 
പൊള്ള ച്ചാരുടെ കഷ് ടത കഠിനം! ശരണമതെന്നുപ്പുരഷനുറച്ചും 
ആണല്ലിവനെ”* പ്പെണ് ഭത്താ""വെ- റ 
ന്നാണു വിഭിപ്പതു മാനുഷരെല്ലാം 
മണ്ണിനു പിന്നെ ബ്ല്രാമ്പിനുമി- 
പ്പ്യൊത്ത്തുനെയൊന്നിനു കൊള്ളുകയില്ല. 
പെണ്മണി പെണ്മണിയെന്നു ജപിക്കും 
പെണ്മണി കണ്മണിയെന്നു നിനയ്ക്കും 
പെണ്ണ ഞെകിഞ്ഞഥ കൊട്ടം താളവു 
മെണ്ണു ത്തു ്മലിനിളകും പൊള്ജൂന്. 
പെണ്ണിനു കണ്ണൂ ചുവക്കു കിലവനുടെ 
കണ്ണില് കണ്ണ്ൂിരങ്ങനെ നിറയും 
കര്ഞബ്ണ്ൂാരുത്തു ടവാക്കുകമമാവര 
വര്ബ്ണ്ണിനിചെൊല്ലുകിലുടനെയിളിക്കും. 

ചഞ്ചലമിഴിയടെ മോന്ത കറുത്താല് 
പുഞ്ചിരി തുകിച്ചെന്നു തലോടും. 
കൊഞ്ചെലിനില്ലൊരു ഭാവമതെന്നാല് 
കെഞ്ചിയടുക്കുമടക്കമു തന്നില് ചണ്ടിത്തരമവഥം പലതുമരല്ം 
കണ്ടൊരു ഭാവമദശേഷവുമില്ല- മുണ്ടന്പോലും നിന്നുമരച്ച: 
ക്കെൌണ്ടല്വേണി,ക്കിണ്ടലുമേറും. ക ിവുരളണ്ടിെ ചിലരും 
കണ് ഠിതകാരണമൊന്നും നമ്മുടെ മങട ച്യാരിവനെന്നഥ ച്വിലതം 

രണ്ടും ചേരുമതെന്നിഫ പലരും 
കണ്ടംകേട്ടം നിന്നവര് ചൊല്ലി. 

പുരുഷന്മാരോടു പടവെല്ലാനൊരു 
വിരുതുകളുരുവയര് മണികളിലേഠി- 
തൊഴിലുകകേതിലുമബലകളേറെ- 
ക്കഴിവുകളു മ്മ വരെന്നു ഗണിച്ച- 
ക്കിഴിയുകയെന്നൊരു ജീവിതരീതി - 
ക്കഴിവു വരുത്തി വണങ്ങാതായ |. 
ഭരണം പുരുഷണ കത്തകയല്ലി- 
ത്തരുണിീമണിമാക്കൊക്കെ നടത്താം 
തരണം വീട്ടിലെ ഭരണം, നിങ്ങടെ 
ചരണം മാത്രമതില്ലിനി ശരണ്ടം- 
വരണം നിങ്ങടെ വരവെല്രാമിനി 
മരണം വരെയും ഞെങ്ങടെ ഒകൈയില്*" 

തരുണി കളിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നുവരുടെ. 
കരണക്കുററി തകര്പ്പാന് തെല്ല- 
ക്കരളിനുറ കിടയ്്യാതുമ്മൊരു 

മുണ്ടമുടപ്പമലക്കിക്കൊണ്ടാ 

“മുണ്ട '"ന്മുടനെ മണ്ടിയടുത്ത . 
മണ്ട ചെറിഞ്ഞു തുടങ്ങീ നമ്മുടെ 
മണ്ട ്വാരവനെന്തിഹ ചെയ് വു! 
കണ്ടൊരു ഭാവംപോലും ശിവ ശിവ! 
കണ്ടില്ലവനുടെ വണ്ടാര്കഴലിയി- 

കൊണ്ടകണക്കവരം തുഭ്മിയടുത്തു. 

മുണ്ടുമുടപ്പുമലക്കിയ വകയില് 
മുണ്ട'നുദൂപ്പിക ചെല്ലാനുമുമത്ു 

രണ്ടുമെടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന - 
ക്കണ്ടിക്കാറണിലേണിയൊടോതി. 
ശണ്ഠയ്യമങ്ങ തുടങ്ങി, പലരും 
കണ്ടു ംകേട്ടുംകൊണ്ടിഹ വന്ന. 

മണ്ടനു മണ്ടയിലേറു കയില. 
വരനെ വരു വരയ്യൂ”നിറുത്താ- 
നൊരുപ്പണി കരുതിയ വരവാണീ മണി 
വരവുകഠം ചെലവുകളുഖിലം തന്നടെ 
വ്ൃരുതിയിലാകണുമെന്നു ശഠിക്കും. 
പരുപരെയൊന്ന പരുക്ങിയ വരന - 
പ്പെരിയൊതു വലയിലുമങ്ങു കടുകങ്ങം. 
നാരീമണിയുടെ മൂക്കു ചവക്കുകി- 

--പിന്നെപ്പുരുഷനു ചിന്തയുമായി 
പൊന്നേ പൊടിയേയെന്ന വിളിച്ചും 
പിന്നീടവളെപ്പ്യൊക്കിയുര 
കമ്നല്ക്കണ്ണ്ിയൊടൊത്തു ചിരിച്ചും 
കണ്ണില് കണ്ടതിലൊക്കെ രസിച്ചും 
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ലിണ്ടലൊടവളെ വിളിച്ചല്പോം കല് 

വന്നഭവിച്ചയൊരു വിധിയുടെ കഠിനത 

ലാരീയൂലകിലെതിക്കും ശിവനേ! പെണ്ണിനെ ദൈവം പോലെ വണങ്ങി - 
ല്പ്െണ്കോത്തച്ചാരൊക്കെ സഹിച്ചു. 

പെങ്ലൊ്യൊരു തൊഴിലുമതില്ലാതങ്ങനെ 
പൊളണ്ണില്പെണ്ണായങ്ങു തടിച്ച. 

മഞ്ണ്ടില്ക്രടി നടപ്പതുപോലും ് യു 

പെഞ്ണ്ജിനൊര പ്പം പോരായ മയുമായ 

പിന്നുത്തെക്കഥ പറവാനില്ല- ലം 
ക്കന്നനു, പററിയ പഠറുകളെല്ലരം 
നെല്ലിനു മുഭകിനു കിട്ടിയതെല്ലാം 
നല്ലാര്മണിയുടെ കൈവശമായി. 
വാടക കിട്ടിയ മുതലും നമ്മുടെ 

കശ് 
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നനന ത്ത് 

കണ്ണുമട വു നടന്നീട്ടകിലും 
കണ്ണില് കണ്ടതിനെല്ലാം കുററം 
പൊള്ക്ണ്ണി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, പിന്നെ 
പ്പ്യൊഞ്ങച്ചങ്ങുമങ്ങു തുടങ്ങി. 
എണ്ണ്ൂ കുഴമ്പ പുരട്ടുകപോലും 
വണ്ണ്ൂംക്രടിയിടുങ്ങിയമൂലം 
പെങ്ജ്ിനുതന്നേ വഹിയാതോഭമോ 

പെണ്ണുങ്ങളെ യതിനങ്ങു വിളിച്ചു. 

വേലക്കാതടെ നേരെ ചില ചില 

നേരത്തിവളൊരു കാക്കി കണക്കേ 

ചൂലുമമടുത്തു കലുക്കിയടുക്കും 

തോലയപൊളിക്കും വാക്കുമുരയ്മം. 

പകയും പോരും നണയ്ുംക്രടി- 
പ്പകലിലുഠക്കവുമങ്ങനെ ക്രടീ 
അറമുറിപെട്ടികമൊക്കെപ്പ ംടി- 
യയറങ്ങുമ്പോഴുംതാക്കോലവളുടെ 

മടിയിലിടുപ്പിലിടുക്കിയൊങ്ളിക്കും 

മടിയില്ലതിനൊരു ലേശംഭപാലും 

കടടകം മുളുഷം പോലും നമ്മുടെ 
മടവാര്മണിയുടെ പൂട്ടില് തന്നേ. 
ഭത്താവാകം കോന്തനെയിട്ട ക- 
ക്കാനുള്കൊരു വാസനയേറി 
കേഠാക്കാനാമകളേറുത്തോറും 

ടകക
 തരും. 

വര്മ്മാസ് ത്തയുരവേദ ഫാരമസി 
കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പാലാ, 1. പറവൃയര് & പന്തളം 

വയസ് ക്കരമുസ് 

ഉത്തമ ഓഷധം. 

൫കഎകു:-9-49-;.൪൦.൭-൭-:0::--ഏം ഉം; ഏകാ ൫:48 ഉ: ഒം: ഉംം: 

രക്ഷാധികാരി :- ബ്രഹ്മശ്രീ 
(രണ്ടാമന്) തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് 

ഉറമേോഗ്ളുക്കോണണ് 
ആരോഗ്യയവര്ദ്ധനവിനും രക്തഗുഭ്ധിക്കുംകൈകണ്ട അതിഭത നെര്വിന്ടോണിക്ക് 

വിളര്ച്ച, ശരീരക്ഷീണം, മെലിച്ചില്, ഉന്മേഷക്കുറവു., ഗ്രഹണി, കുട്ടികളുടെ പിത്തശുല 
മുതലായ സുഖക്കേടകളെ പാടെ നശിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിനു ഭഓഭ്ജസ്റ്റിനേയും, കാന്തിയേയും ച്രു 

ാ ങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില് പ്രദാനം ലെയ്യുന്ന 
ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം 

വിശിഷ്യ ഗര്ഭിണികറംക്കു അത്ചൃത്തമം. 
16 02 കച്പി1-നു 18. 4-8--0 

1. 13. അഭിനവസാനട്ടൊജന്, ആസ്തുമാഎലിക് സര്, ടോണ്സില്സ് പില്സ്, വെനറോം 
ധങ്ങര്ഠക്കും മററു ആയയര്വേദഭഷധങ്ങറാക്കും 

ഉടന് അവശ്ചപ്പെടക 
വയസ്ക്കരമൂസ് (രണ്ടാമന്) തിരുമനസ്സിലെ പ്രത്േകമേല് നോട്ടത്തില് തയാര് ഭയ്യ 

പ്പെട്ട എല്ല ഒഷധത്ങമും എപ്പോഴും തയ്യാര്. ക്ൂടുതല്വിലരങ്ങംക്കും ഷ്യാഠറലോശിനും 
യ്ക്രാമ്പസഹിതം എഴുതുക. 

മുതലായ സ്പെഷ്യല് ഓഷ 

ന മി 

“വക്കത്തു ""മ്മൊരു വാക്കകളേറും 
ഭത്താവോടിപ്പ്ോകംവരെയതു 
നിത്താതങ്ങു തകത്തു തുടങ്ങും. 
കാമിനി തന്നടെ സമ്മതമെന്യേ 
കാമുകന്നൊന്നിഫ തുമ്മുകവയ്യാ. 
തുമ്മിപ്പോവുകിലന്നിഹ കാണാം. 
പിന്നത്തെക്കങ്കിയെന്തിഹ പറവു! 

ഇടയിടെ വല്ലതുമൊന്നു പറഞ്ഞും 

കിടുകിടെ യവക്കെക്കണ്ടു വിറച്ചും. 
തെരുതെരെയങ്ങനെ ചുററ൮ുംനോക്കീ- 
ട്രാരും കാണരുതെന്നു ജപിച്ചും 
മരുവീടുന്നൊരു കോന്തച്ചാക്കം 
പുരുഷന് താനെന്നാണിഹ ഭാവം. 
ആണറയാലൊരു നാണം വേണം 

പാണിയിലെല്ലം തെല്ലിഹ വേണം 
പെണ്ണിഹ പൊന്നെന്നങ്ങു നിനച്വം 
പെണ്ണേ പെങ്ജൊ്െന്നങ്ങു ജപിച്ചും 
പെണ്ണു പറഞ്ഞതു തന്നേ കേട്ടും 
പെണ്ണില് തന്നേ മുങ്ങിമ റിഞ്ഞും 
പൊണ്ണ്ൂത്തരമതു പെൊക്കിയുരല്വം 
കണ്ണുമടച്ചു ഞെളിഞ്ഞുവസിക്കും 
പൊഞ്ണ്ണുന്മഭരിനിയാരും ശിവനെ 
മണ്ണില് വന്ന പിഠന്നീടരുതെ! 
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11൦1൯0 സ്ല0 0൮. 
അകത റജാ. 4. പന. ൯ ൪4൦ 

804,000 00 060708 5:- 

1, %. 11്നടെ, ൫. ൪. 8... 8610., 1051. ൽ ടദടടഠ൩ട 199൭, 01169൩. 

1. "7. റ്വ്ഠിദ്ബാണട 1൭, 8ദബി:൦ 3൩0 1.൩൧], "/ഖിര൩. 

2. 7. രദ, ൧൩ഠ൨൨൭ഥി 11ഠ്ടടം 01൮൫൩. 

3൭൨ 18ഖ3ഠഡ 2൦. 17. 77ദ൦ഠവടടട, ടദ] 14൦൧76, 11വിസഴടി1൭ 

1. 4. ടി, 250. 1320൨ ഗ്ന 1ധാഠുട, സ൩ടബ്ബാഡ്ഭസ്ധ 1നഠ്൨ധ. 

ല്. 0. ഷ്യ, ദ്ദ 1ഥഥഠുദി, 01199൩. (43൩൭൩൧ 1017൭൦07.) 

€. 14. സ്ക, 14.൧.., 10099൩. (3൦൦3൩) 

., 150 92100 19110155 11000120. 

ട72നലദല7 00 ൧80655. 

ന്ന്്ത പ 

മം 

8. 7 മൈം ഷം രം | 

1950 6,160 1,800 88,069 10,196 1 16% 67,905 

1993 35,150 8,800 48,652 ഉ,849 1] 1) 91,519 

1936 4.1,950 ൫8,500 1,51,616 41,056 ൭8,866 10%) 2,07,18 

1989 | 54,910 | 11,500 9,91,119 | 88,094 | 16,085 | 104 5,39,834 

1989 | 614861 | 891,500 | 15,81,900 | 7,51,974 | 149,414 104) 17,87,098 

1048 | 150,000 | 45,000, | 81,19,010 | 14,99,884 | 389,194 | 10%) 37,95,800 

1944 | 500,000 | 69,500 | 11,84,897 | 98,58,183. | 1,858,806 | 10%) 86,54,618 

1,54,95,680 
ത 1945 | 500,000 | 86,000 1,98,88,860 | 44,53,488 3,013,084 | 10% 

നത്തെ 

5,915,983 00410089: 

ചനം ച്് ചിട ഛി തി നിതി. ജിടി രിരി തിട്ട ടിടിവി ടിടി ചിട്ടി ടിട്ട്ടിനിിടില്ല് 

1946 00 ഉ,96,000 |1,47,89,776 | 40,34,549 ജള 
ി 

) ൺ ണ്ട. ൨. 0. 52, ൦൧.. $ 
30: 2ലാം. (്രഥവഥന ഴു) 

[പി 
ജ് മിള 

) ടി ; ; ് $ 
1 

ു 

80. 
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(പ. ദാമോദരന്പാള്ളു ബി. ഏ.) റ 

(ീഹാകവി കുമാരനാശാന് മരണത്തെ കൈകാ 
ര്യം ചെയ്തിട്ട മതുപോലെ എണ്ണപ്പെട്ട മഷാകവിക 
രും ആ അവസ്ഥാത്തരത്തെ അത്ര ധാരാളമായി 

കൈകാര്യം 'ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മരിച്ചു 

കിടക്കുന്ന ഒരുപൂവില് കാവ്യകല കണ്ട അട്ടേഫത്തി। 
ന്െറ ട്ടഷ് ടികഠം അവസാനംവരെ അതില്നിന്നു പ്ര 
തിനിവത്തിച്ചുിതന്നില്ലെന്ന പറഴ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
ഒരുപക്ഷെ മരണത്തെ ശോകാസ് പദമായ ഒരു അവ 
സ്ഥാത്തരമായി വീക്ഷിക്കാനുമ്മു ആശാന്െറ സന്നദ്ധ 
ത വീണപൂവിലെ അവസാനശ് കോകം എഴുതിയതോ 

ടെ അസ്തൂമില്വെന്ന തോന്നുന്നു. നജിനിയില് മരണം 
ഒരു പൃതിയ കാവ്യയശോഭയില് ക്കിച്ചു, ഉഷ: സന്ധ്യ 
പോലെ ഒരു പാവനാംശിയാളായിത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷ 
മായി ത്തീരുന്നു. പിന്നീടുക്മ കാവ്യങ്ങളില് സ് പഷ്ട 
മായും, അസ് പഷ ടമായുംകാനണുന്നു മരണങ്ങളെല്ലാം 
ഒന്നുകില് മുട്ടശാധ്തിപ്പയോഗത്ങളേോ, അല്ലെങ്കില് 
സന്ദര്ഭഗാരവത്തെ ഗണിക്കാത്ത കട്ംകൈകഷ്ോ മാ 
ത്രമായിട്ടാണു” തീര്ന്നിരിക്കുന്നതു്. 
നളിനിയിലെ മരണംപോലെ ഒരു മരണം മലയാള 

ഭാഷയില് ഏതെങ്കിലും കവി വര്മ്ണ്ലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എ 
ന്നു സംശയിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ മഹാകവി കാളി 
ഭാസനുമാത്രം സ്വായത്തമാ യിരുന്ന വ്രതിഭാവിലാസ 
മല്ലേ കഥാനായികയുടെ മരണവര്ജ്ണൂനയില് കാ 
ണന്നതെന്നു തോന്നന്നെങ്കില് അതില് യാതൊരു അ 
ല്ഭൂതവുമില്ല. 

ഷീണയായ്,മിഴിയടച്ചു; നിശ്ചല- 
പ്രാണയായുടനവനന്െ റതോളുതില് 
വീണുവായുവിരമിച്ചു,കേതുവില് 
താണുപററിയപതാകപോലവം” 
എന്ന ശ് ഭളോകം വായിക്കുമ്പോരം ഏതോ ഒരു 

സ്വ ശന്ട മൃത്ചുവിന്െറ ഓര്മ്മയാണു നമുക്കുണ്ടാക 
ന്നതു്. വാസ്തവത്തില് മരണത്തെ അത്ര ഭയപ്പെടാ 
നത ന്ലായമൊന്നുമില്ലെന്നും, എങ്കിചും കാണികഠം 
ശവാസംവിടുന്നുതുപോചുംസ്മുക്ഷിച്ചുവേണമെന്നം തോ | ര്൪മഹാകവികണ്ട മരണത്തിന്െഭ സ്വരരപപ്ര്ഷ! 

പയരഭ്ധാവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രുതി 

നം വരുത്തുന്നില്ലെങ്കില് അതൊരു അല്ഭളതമായിരി 
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്അത്തക്ക ഗാംഭീര്യമോ ഗാരവമോ അതിനുണ്ടെന്നും 
തോന്നിക്കാന് മേലുദ്ധരി വ്വ ശര് മോകം ധാരാളം മ 
തിയാകും. അതിനെ തുടന്നമ്മു ശ് ളോഷങ്ങളില് നാ 
യികയുടെ ജിചിതം നായകസമാഗമത്താല് സഫല 
മായിത്തിര്ന്നതിലു മ്മ അവളുടെ കൃതാര്ത്ഥതയും., ആ 
ശവാസവും ക്രടുതല് സ് പഷ്ടമായി വായനുക്കാക്ക അ 
നുഭവപ്പെടന്നുണ്ടെന്നുമ്മതില് സംശയമൊന്നുമില്ല. 

ട്ഞെട്ടറുന്നമലരും.തണാഞ്ചലം 

വിട്ടിടന്ന ഹിമബിന്ദൃതാനുമേ, 
ഒട്ടുടു:ഖമിയലാം,വപുസ്സംവേ- 
റിട്ടനില് സുഖമഹോ.,കൊതിക്കിലാം" 
ചുരുക്കിപ്പുറഞ്ഞാല് കൈവിട്ടുപോയ ഏതോ ടി 

വ്വ യുവിനെ പുനര്ല്ലാഭത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ. 
ശവാസനിശവാസംപേലെയാണ് നളിനിയുടെ മർ 
ണം. ആ നിശ്വാസം ഫുററവും ആഴത്തില്നിന്ന്ത 

ണുയരുന്നതു. എങ്കിലും അതൊരു ആശരവാസനിശവാ 

സംതന്നെയാണെന്നമ്മതില് സംശയിക്കാനില്ല. “ഭ 
ന്നകണ്ടിട്ടു മരിച്ചാല് മതിയെന്ന നാം ചിലപ്പേരേം 
ചിലരെപ്പുററി വിചാരിക്കാറുണ്ടു”. ഏതാണ്ടേപ്രകാരം 
തന്നെ നളിനി ദിവാകരനെ കണ്ടു തന്െറ ഫ്രൂദയസ 
തൃങ്ങറം പറഞ്ഞു കഴിയുന്നു തോടെ യുണ്ടായ ഡ്രദയലാ 
ഘവത്താല് കൃതാര്ത്ഥയായി മരണമടയുന്നു. മരണം 
നിമിത്തം അവറംക്കു സാധാരണജീവികമെ പോലെ 
ദ:ഖമല്ലം ജത്തുഭികരനായ യമനെല്ല്ോല്യം ലജജിപ്പ്ി 
ക്കുന്ന സുഖമാണുണ്ടായതു്. സുഖകരങ്ങളായ മരണങ്ങ 
മെപ്പുററി നാം പലപ്പോഴും വരയിച്ചിരിക്കും. എങ്കി 
ലും നളിനിയുടെ മരണംപോലൊരു ഗംഭീരതയും., പ 
വനമായ സുഖപ്രച്യരിമയംം അവയിലൊന്നും കാഞ്ഞ 
മെന്നു പറയാന് നിവൃത്തിയില്ല. എന്നല്ല, മരണ 
ത്തെപ്പുററിയം തൂ സാധരേണനവീക്ഷണഗതിയ്മതന്നെ 
യൃയം ഈ വര്ണ്ണന വിപ് ഭവപരമായ ഒരു പരിവത്ത 

ക്കുമെന്നേ പറഴേണ്ടു. അന്തിമദിവസങ്ങളില് ടാഗോ 



യം ഏറെക്കുറെ ഭഷവുയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുത്കൂ വ 

സ്ത്രത ഈ ഘട്ടത്തില് വായനക്കാര് ഓക്ഷമായിരിക്കും. 
ല് എന്നാല് ലിലയിലെ. ചില മരണങ്ങഠം നോക്കു 

ക. എങ്ങനെയോ, എന്തോ, ആശാനു” ലീല എഴുതിയ 
പ്പ്യോഴേഷ്കകു മരണത്തെപ്പുററിയയമ്ള ഗൌാരവബ്ദഭ്ധിയെല്ലാം 
പാടട മാഞ്ഞുപോയി. നായികയുടെ ഭത്താവു” അാവമു 
ടെ ശയനീയശായിയായിരുന്നിട്ടപോല്ുയം ഒരുദിവസം 
രാവിലെ ഉണര്ന്നില്ല, എന്ന മാത്രമേ കവിയ്കു അല 
ഠിഞ്ഞുക്രടം ലീലയ്ക്ക് ആഅതിനെലപ്പുററി കൂടുതല് വിവര 
ഞം അറിയാമെങ്കില് തനൊയും, ആ സംഭവം അവ 
മുടെ അരനിമിഷനേരത്തെ ശ്രഭ്ധയ്ക്യുപോല്യം അര്ഹ 
മാണെന്നു ആ ഭാഗംവായിച്ചാല് തോന്നകയില്ല.. വാ 
സ്തൃവത്തില് ആ മരണത്തിന്െറ യാഥാര്ത്യം അല്പ 
ടി അറിയ൦ന് സകല സ്ല്യായവുമു ലീല എത്തുകൊ 

ണ്ടു അതിനെപ്തുററി അന്യഥാ ബുദ്ധി കാണിച്ചു? ആ 
 കപ്പാടെ അതൊരു വെറും പിക്കുകളിപോലെ നായി 

. കയം. കവിയ്യം കരുതിയതു” അത്ര നന്നായെന്ന പഠ 
യാന് വയ്യ. 

നായികയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മരണവും 
ഒരു വെറും തൂഖികാപ്രയോശംകൊണ്ടു് കവി സാ 
. ധിച്ചിരിക്കുന്ന. ലീലയുടെ അനുരാഗത്തിനും., ജീവിത 
. ത്തിനും ചില ഗതിവിശേഷങ്ങാം കവിതന്നെ മുന് 
കൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു. . ആ ഗതിവിഭശേഷങ്ങര്ം അവ സ്വി 
കരിച്ച മതിയാവു. അതിന് വിഘ് നമായി എന്തുത 

ൂ ന്നൌയയണ്ടായിരുന്നാച്യം തനെ രതുലികയുടെരരഭികെദ 
ണ്ടു അതെല്ലാം തട്ടിനിരത്തിക്കൊടക്കാന് കവിത 

_ യാറാണ്ട്. ഇതിലധികം ഇംഗിതാനുമ്രലനായ ഒരുക 
വിയെ ലഭിക്കറനുമ്മു ഭാഗ്യം ഒരു കഥാപാത്രത്തിനും 

 ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആ ഭാഗങ്ങറാകൊണ്ടു തോന്നിപ്പ്യോ 
 കുന്നെങ്കില് അതു വെറും ക്ഷന്തവ്യ്യംമാത്രമായിരിക്കും. 
ഒരുപക്ഷെ തന്െറ വിപ്രവാസത്തിനു് വിരുദ്ധമായി 

നിന്നു ഗുരുജനങ്ങറം പെട്ടെന്ന കണ്മുനാ।ല് നിന്ന 
_ *അന്നിലഡയാലീലോകം വെടിഞ്ഞു '"പോയല്പോഠം ലീ 
ല തന്നെയം ഭരതിനെലപ്പൂററി അന്വരന്നപോയിരിക്ക 
ണം. നാടാകെ പടര്സ്നപിടിക്കുന്ന സാംക്രമികരോ 
ഞ്ങ0ം, തിവെട്ടിക്കൊമ്മ കഠം എന്നിവയെല്ലാം കവിക 
ളെ രക്ഷപെടുത്തുന്നതു് അപൂര്വമല്ലെങ്കിലും, കാര്യ 
ഞങളെ അവ അപകടത്തിലാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നെങ്കി 

ല് അതു ഏറെ നന്നായിരിക്കുമെന്നേ പറയേണ്ടു. 
 " ഒടുവില് ലിലാമദനന്മാതടെ അവസാനം കാണു 
. മ്പോം, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായി നേരത്തെ അത്ര ഭവ 
! രെ പാവങ്ങളെ കൊന്നകളയണമായിരുന്നോ എന്ന 

തുമ ശരം നമ്മില് വിണ്ടും ഉദിക്കുന്ന. ഇടയില് വന്നു 
. കയറുന്നു ദ൪ഫടഘട്ടങ്ങളെ ഒഴിയന്നതിനും, ചാടിക്ക 
| ടക്കുന്നതിനുമായി ആശറന് ചെയ്തു കടടംകൈയാണ് 
, ആ മരണങത്ങളെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. സ്വതേ കഥാ 
പാത്രങ്ങറം വഭരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡകാവ്യ്യ 
ലില് ഈ മാതിരി പ്രയോഗങ്ങഠം കവിയുടെ കഴ? 
വിനു ഉദാഹരണത്ങളാകയില്ല. ലീലയടെ ഭത്താവ? 
൭൯൨ മരണത്തെപ്പുരരി വായിക്കുമ്പോരം നേരെമറി 

[ ) ഒരു ശക്തിയേറിയ ഉദാഹരണം കാണുന്നതായി 
(തോന്നുന്നെങ്കില് അതൊരിക്കലും വായനക്കാരുടെ കു 
| ദേളി, 

ഇ ഗം ന് അ ് തത്ത്തം പുത്തന് 

പഠരഭ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

ചിന്താവിഷ് ടയായ സിതയിലെ അവസാനവേ 
ര്പാട്ട് ആശാന് വര്ബ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു പൂവകവിക 
ളാരും വര്്ണൂിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയല്ല. “അനുശ 
യക ഭാന്താസ്വ്യനാം കുരന്തനെക്കണ്ടാഠം പരരസമക്ഷം 
അന്നിലയിലീലോകം വെടിഞ്ഞാഠം സതി" എന്നാ 
ണു സീതയുടെ അവസാനത്തെല്പുററി അഭ്ദേഹം പറയു 
ന്നുതു. സിത മുമിയുടെ പുത്രിയാണെന്നമ്മു വസ്തൂത 
ഒരിക്കലും മറക്കാതെയാണാ കാങ്കിഭാസന് സീതയുടെ 
ആപത്തിനെ എവിടെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന ര 
ഘൃവംശത്തില് നിന്ന റിയാന് കുഴിയും. രാമന് സീ 

തയെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെപ്പ്ുററിയു 
ത അട്ടേഹത്തിന്െറ ശ മേദകം നോക്കുക. 

്ഇക്ഷവാകുവംശ പ്രഭവ: കഥംത്വാം' 
സ്്യജേദകമ്ച് മാല് പതിരാര്യവൃത്ത: 
ഇതിക്ഷിതിസ്റ്റംശയിതേവ തമെസ്ചയ 
ദഭാപ്രവേശം ജനനി ന താവല്" 

ഇക്ഷ്വാകവംശ ജനും,ശ്രേഷ് ഠചരിതനുമായ രാമന്: 
പെട്ടെന്നു സിതയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു് എന്തോ, ത 
ക്കതായ കാരണമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നള്ളു സംശയ 

ത്താലെന്ന പോലെ ദമിദേവി സിതയ്യയ പ്രവേശനംനി 
ഷേധിച്ചു. “തതോഭിഷംഗനേ।ല വിപ്രവിദ്ധാ"" എ 
ന്നിത്ച്യാദി ശ് മേകത്തില് സീത ഭൂമിയില് വീഴുന്ന 
തിനെപപറഠി കാക്കിദാസന് വര്ബ്ണ്തിക്കുന്ന രീതിയും ഇ 
വിടെ ഓക്കത്തക്കതാണു്. ഒടുവില് സിത ഭൂമി പി 
ന്നപോകുന്നതിനെപ്പുററിയുമ്മ വര്ബ്ണ്നുയില് കവി 
സീതയ്മു ഭമിയുമായമ്മ് ബന്ധത്തിനു മകുടം ചത്തുക 
തന്നെചെയ്കുന്ന. ഒരു വലിയ ശബ് ദത്തോ, നഗ 
സിംഹാസനസ്ഥിതയായും മററും ഭൂമിദേവി ഉയന്നവ 
രുന്നതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രഘംവംശശ'ക്കോക 
ഞ്ങം വായിക്കേണ്ടവതന്നെ. മററനദേകം കവികളും 

ഈ ഘട്ടത്തെ വെറും ലേര്പാടായോ., വെറും ഒരു മര 
ണമായോ ഉല്ഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും ആശാ 

ന് പറയുന്നതു സീത “അന്നിലയിലിലോകം വെടി 

ഞ്ഞു" എന്നുമാത്രമാണ്. 
ഇവിടെ ആശാനെറ സ്ല്യായം ഘു ഗുതന്നെയായി 

രുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ സിത സിതയല്ലെന്ന ” 

തോന്നാന് മററു പല കാരണങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തില് ഈ 

പ്രതിപാദനവും ഒരു പുതിയ കാരണമായിത്തിരുന്നു 

ണ്ട്. അതു” അത്ര വളരെ ഗൌരവമുത്മ ഒരു വസ്തുത. 

യല്ലെങ്കില്ത്തന്നെയും സീതയുടെ പ്രസതുത 

മരണത്തിന് ആശാനെറ കാല്യ്യങ്ങളിലെ മഠറുപല 
മരണങ്ങളുമായി രത കുടുംബസാഭൂശ്വം കാണുന്നണ്ടെ. 

൬൩൯ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ലീലയുടെ ഭത്താവി 

ന്െറ മരണവും, സീതയുടെ മരണവൃംക്രടി തട്ടിച്കൂ. 

നോക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നകളനിയുടെ മരണംതന്നെയും 

ഈ മരണങ്ങളുടെ പൂര്വ്വ സംസ് കൃതമായ ഒത പതി 

പ്പല്ലെന്ന എങ്ങനെ പറയാം? കരുണയിലെ മരണ 

ത്തിനു” ഇവയുമായി അത്രവളുരെ ഛായാസാമ്യമില്ലെ 

കില് പോലും അതിന്െറയും ഗോത്രം വേറൊന്നുല്ലെ 

ന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന അതിനിടയില് ഒരു തൊഴി 

യി മരണവും നാം കാണുന്നന്ടു . അ 

തും ലീലയുടെ ഭത്താവിനെറയും സിതയുടെയുംമറവം 

മരണംപോലെതന്നെ ഒററയടിയ്കുതിരുന്ന. ചുരുക്ക 
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ചങ്ങലയില്ക്കുരുങ്ങിലിണിട്ടം 

ജുന്മളമിക്കു ജീവരക്തത്തി- 
ന്നന്ത്യബിന്ദ,വുമര്പ്പുണംചെയ് കെ 
ത്ാഗവേദിയെക്കൈവിട്ടുപേറയ് നീ 
രാഗശിതള ്ലായയില്വാഴ് വു. 
പാരതന്ത്രം തകക്കവാന്വേണ്ടി 

ലീരസ്വര്ഗ്ഗം വരില്പുതേക്കറളൂം 
ജീവി തോത്സവാസ്വാദനമല്ലേറ 
നീ വിശിഷ് ടമായ്ക്കണ്ടതു ഭവില്. 
കോമളാംഗിമാരോടുരമിക്കാന് 
പ്രേമഗാനങ്ങഠം പാടിനടക്കാന് 
ഏതൊരാണിനുംസാഭധ്യമാണോത്താല് 
തൃതനോജസ്പവേണമെന്തില്ല. 
സ്വാതന്ത്ര്യരോല്ഗീതി പാടവാന് പോലും 
ചേതസ്സ്സിന്നണര്വേല്ക്കിലെളപും. ലു ൃ 

ഫാ! നി ടമ ണ് ന്നാ - 
ധര്മ്മകാഹളാരാവങ്ങറംകേരാക്കെ തമന്ന 

1 1 

കര്മ്മവിര്യവിജ് ൮ംഭിതനായി പ്രാണിപര്ഗ്ഗത്തെയാരറിയുന്നു! 
പക്കം പാകി ത്ത ക സ്വന്തജിവന്തൂണവല്ഗണിച്ചം കം രാ 

പ പോക്കളംതന്നെ ജീവിതമോത്താല് സ്വാന്തധൈധയ്യ്യമൊടും പടവെട്ടാന് 
പരരുഷത്തിനുരകല്ലായ് എത്രഘോരമാംപൌരുഷംവേണം! രകല്ലായ മിന്നും 

എത്രതീയ്രമാംതേജസ്സഭവേണം! മാമാ 
ജന്തുലോകസഹജഗുണത്താ-- റി ശോഭിക്കയുമല 

ലെന്തുധന്പ്യതയാന്തനി പാരില്? പു രയം ചിന 
ഏച്വില്തിന്നും മഭിച്ചും തിമത്തം ന്യു ം സെരഖ്യയത്തിലേറാ 

കൊച്ചമാടത്തില് ശുന്ൃതകാട്ടി പ പ്പട യ 
നായ്്മെ തൂയോ ചത്തൊടുടങ്ങുന്ത യാകുന്ന തെങ്ങരാക്കു നിയ- 

നാളില് നാളിലി മാരില് മൂര്ജജിതാശയനെന്ന തോക്കമ്പോം. ള് 

് 

ത്തില് വാസവദത്തതന്നെയാണോ തൊഴിലാളിത്തല | എല്ലാമരണങ്ങളേയും കരടി നിരത്തിവച്ച ഒന്നു നേ 
വനെ കൊന്നതെന്ന് നമക്ക് സംശയംതോന്നിപ്പോ | ക്കിയാല്മതി. ടര് 
കുന്ന. എന്തെന്നാല് മേല്പ്പറഞ്ഞ മരണങ്ങഠം ആമാ ആകപ്പാടെ ആശാനെറ കാവ്യങ്ങളില് മ 
തിരിയൊക്കെ സാധിച്ചഅതേ കവിയുടെ കൈതന്നെ | രണങ്ങുരം " നിരവധികമാറയണ്ടു". അവയില് അ 
യാണ് തൊഴിലറുളിത്തലവനന്െറ മരണത്തിനും കാ | ധികവും അസ്വാഭാവികങ്ങളും, കവിയുടെ ക. 

ന് 
രണമായതെന്നം വാസവദത്തയെ കവി ഒരു ആഠം| ന:പൂര്വമായ ഉദ്ദേശം സാധിക്കാന് വേണ്ടി കൃത്രിമ 
ഭപ്പരാക്കുകമാത്രമെ ചെയ്തുളേഛന് [0 മനസ്സിലാക്കാന് മായി നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടവയുമാണ്ട്. അപ്രധാന പരത്ര 

വ 85-0൮ - [ ക; ക ലി 



64 പരരദ്ധവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

ങ്ങളെ അതിലേറെ കാര്യമായി ഗണിച്ചു അവരുടെ മ 
രണം വര്ബണ്ണിക്കണമോ എന്നു ചിലര് സംശയിച്ചേ 
ക്കാം. മേ റഞ്ഞതിമെറയൊന്നം സാരം അതലല. 
ഒരു തുഛമായ സംധമതിയില് പോലും യഥാര്ത്ഥമാ 
യ കവികാരശലം പ്രത്യക്ഷമായി പ്പോകമെന്നു വ്യക്ത 
മാണു്. നല്ല പ്രതിഭയയമ്മ കവികറം ഈ മാതിരി ഘ 
ട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നുതു എങ്ങനെയെന്ന പരി 
ശോധിച്ചാല് ഇതു കൂടുതല് വെളിപ്പെടുന്നതായിരി 
ക്കം. വിസ്തരഭയത്താല് അങ്ങനെയൊരു പരിശ്രമ 
ത്തില് തല്ക്കാലം ഏര്പ്പെടണമെന്ന വിചാരിക്കു 
ന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണം. പ്രതിഭാശാ 
ലികളായകവികളുടെ പ്രതിപാദനത്തില് ഇത്രവളുരെ 
അസ്വാഭാവികതയും, കവിക്കു വേണ്ടി സംഭവങ്ങ0ം 
ഉടനുടന് ഉണ്ടാകുന്നതായുത്മു പ്രതീതിയും ജനിക്കു 
കയില്ല. ഇതില് സംഭവം സാരമോ, നിസ്റ്റാരമോ എ 
ന്നമ്മതല്ലാ അതിനെ ശരിക്കു രുപപ്പെടത്തി പ്രതി 
പാദിക്കാന് കവിക്കു കഴിഞമിട്ടുണ്ടോ എന്നത്തുതാണു 
ചോദ്യം. അശാന്െറ് കാവ്യ്യത്ങളിലെ മരണങ്ങളെ 

ഏം ളം ഉംം ം ളം ഉംം ഉം മും ഉം ഉംം 3 

4 ഡാക്സൂര് ജി. എ൯. നായരുടെ 

 അശോഘഫനം ന ി 

₹ എല്ലാവിധ അര്ദശധരോഗത്ങളേയും പെട്ടെന്നു 
ര് ശമിപ്പിക്കുവാനും -- ആബാലവൃദ്ധം സുഖവിരേച 

ന നറഠാകവാനും “അര്ശോഖ്നത്തിനുമമു അ 
4 ത്തുതശകതി അനുഭവിച്ചറിയുക. 

ഏജന്ഡികഠം മുഖാത്തിരവും വി. പി. 
യും എല്ലാവക്കം ലഭിക്കുന്നു. । 

ത്ത 

ഏം, 
തയാര് ചെയ്യുന്നവര്, 

ജ്. വി. ഫാമ്മസി।, 
റു മാനൂര് --തിരുചിതാംക്രര്. 

എംഎം ഏം ഏം: ഉംം ൪ മ ശം ഏടം ഒം ശം ംഏംഏും.ും ക 

സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും ഈ ചോദ്യത്തിനു പൊതു 
വെ നിഷേധ രൂപത്തിലുത്മ ഉത്തരം മാത്രമെ ലഭി 
ക്കാന് ന്വായമുമ്ള എന്നാണു തോന്നുന്നതു”. 

[ 11107 ലം ് നന്ന് 

്ലിണഷിത്ല്ഷ്ക്്് 1 ക്ലി! 
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1946 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 65 

ത്തൂര്ഹതനാല് സ്ഥാപിതമായമതത്തിനു $ ആ (സല് കര്മ്മം. ഈ സല്കര്മ്മം വേദനീയം നാമി 

ര്ഹതമതമെന്നു പറയുന്നു. ജീവന്, എന്നം അജീ | റം ശോത്രിയം, തആയൃഷ്യ്യം എന്നു നാലുവിധം. ഏ, 
വന് എന്നും രണ്ടു പദാര്ത്ഥങ്ങമാനു ആ മതത്തില് 
ഉമ്മത്ത്. ആന, കുതിര, മനുഷ്യ്യന്, കൊതുകു, പേന് 
മുതലായ ജീവികളില് ജീവന് അതാതിനെറ ത്ആകൂ 
തിയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ന !ത സിദ്ധന്, തല്ക്കാ 
ലമുക്തന്, ബദ്ധന് എന്നിങ്ങനെ ജീവനു മൂന്നു അവ 
സ്ഥകഠം ഉണ്ടു". ബുദ്ധന്, ജിനന് മുതലായ വിഭിന്ന 
നാമങ്ങളോടടക്ടടിയ അര്ഹതന്െറ ജീവന് നിത്യസി 
ഭ്ധനറകുന്ന: അര്ഹതന് എല്ലാക്കാലത്തും മുക്താവ 
സ്ഥയില്തന്നെയാണു ജിവിക്കുന്നതു് . കര്മ്മപാശ 
ങ്ങളെ (ഛേദില്വതിനുരേഷം മുക്തിപ്പാപിക്കുന്നവ 

നാണു തല്ക്കാലമുക്തന്. കര്മ്മുപാരബദ്ധനായി 
സംസാരത്തില് കിടന്നു ഉഴചുന്നവനെ ബദ്ധന്റെന്നു 
പറയുന്നു. 

പുല്ഗലം, ധര്മ്മം, അധര്മ്മം, ആക്കാശം, കര് 
മ്മം. മോക്ഷം ഇങ്ങനെ ആദുവിഭാഗം അയീവനുണ്ടു”. 
വൃഥ്വി, അപ്പു, തേ സ്സ, വായു എന്നു നാലു തത്ങ 

തും സ്ഥാവരജംഗമ സ്ഥ്വശര।രങ്ങളും പുല്ശഗചത്തി 
ലും ജീവകാരുണ്യ, അഹിംസ മുതലായവയാല്, ഉ 
ണ്ടാകുന്ന പുണ്യധര്മ്മുത്തിലും ജീവന്െറ ഈഭ്വലോ 
കഗമനത്തിനു വി ഘാതമായിനില്ക്കുന്ന ഭഹേതുക്കരം 
അധര്മ്മത്തില്യം ഉറംപ്പെടുന്നു. ജീവഹിംസം രാത്രി 
ഭോജനംമുതലായവയുടെ ഫലം പാപമാണ്. പ്രകൃ 
ത്യാ ജലത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചുരയഷ്്കാ മററു 
ഘനു പദാര്ത്ഥത്ങടളാടു കൂട്ടിക്കെട്ടിയാല് ഏതുവിധം 
താണുപോകുന്നു വോ അതുപോലെ ഈജല്ധവമലാോകഗമ 
നസശ്ധന്നഭ്ധമായ ആത്മാവു പാപസമ്ച്മാമൂലം അധ: 
പതിച്ചുപോകുന്നു. ആവരണാഭാവംതന്നെയാണു ആ 
കാശം. ലോകാകാശം, അലോകാകാശം എന്നു തത 
കാശം രണ്ടുവിധമുണ്ടു . സംസാരികളായ ഭക്തന്മാര് 
വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ലോകാകാശം. മുമുക്ഷ,ക്കളായ 

_മുക്തന്മാര് വ സി ക്കുന്നാസ്ഥ ലം അ ലോ 
കാകാശം. ജ് ഞാനും അഥവാ പ്രവൃത്തിക്കു കര്മ്മമെ 
ന്നു പറയുന്നു. അതു ബന്ധകം, അബന്ധകം എന്നു ര 
ണ്ടു തരമാണു. ജന്മകാരണമായ കര്മ്മം ബന്ധകം. 
നന്മയെന്നും തിന്മയെന്നും അതു രണ്ടായി പിരിയുന്നു 
തത്വജ് ഞാനത്തിനു കാരണമായ അനുക്രലകര്മ്മം 

| 

| 
| 

നിക്കു തത്വയ് ഞറനം ഉണ്ടാകണമെന്നുമ്മു അഭിമാ 
നം വേദനീയം. ഞാന് ഇന്ന പേരോട്ടക്ൂടിയവനഃ 
ഞ് എന്നുത്മു അഭിമാനം നുദമികം. പൂജനീയന് [.!, 

ന്ന് അര്ത്ഥമുമ്മ അര്ഫ്ഫതന്െഠ ശിഷ്യപരന്വരയില് 
ജൂനി ലൃവനാണ്ട ഞാന് എന്ന അഭിമാനം ശോത്രിയം. 
ശരീരധാരണക്തിനു മത്രം പയ്ുപ്ലമായ സ്താനം, 83 
ജനം. കൃഷി, വ്യാപാരം മുതലായവ ആയുയഷ്ഷ്യം. ത 

ത്വജയ്ഞാനത്തിനു പ്രതിക്രലമായിരിക്കുന്ന കര്മ്മം 
റഷ ക്കര്മ്മം. അതു ജ ഞാനാവരണിയം ഒര്ശന്ാവ 
രണീയം., മോഹനീയം, ആന്തരായികം എന്നു നാലാ 
യി പിരിയ്യന്നു. തത്വയ് ഞാനം മൂലം മുക്തി സിഭ്ധി 
ക്കയില്ല എന്നുമ്ളു വിച്ധരം ജ് ഞാനാവരണിയം. 
ബരദ്ധശാസ്ത്രം പഠി ച്ചതുകൊറണ്ടു മുക്തി പ്രാപിക്കയി 

ല്ലഎന്ന വിചാരം ദര്ശനാവരണീയം. ബുദ്ധദേവ 
ന്െറ മോക്ഷമാര്റപദരങ്ങളുടെ താരതമ്യത്തേ 
റരിയുള്മ അജു ഞാനം മോഫനീയം. മോക്ഷമാര്ശ്ശുപ്പ 
വേരത്തിനു തടസ്സ്റമുണ്ടാക്കുന്നു പ്രവൃത്തി ആന്തരായി 
കം. ഈ ആന്താരായിക കര്മ്മം പതിനെട്ടുവിധമു 
ണ്ട്. അഹങ്കാരം, ഭോഗം ഉപഭോഗം, ദുഷ് പ്രേമം 
അതിലാഭം, വിഘ്നം. നിഭ., ഭയം, അജയ് ഞാനും 
അസൂയ, ഹിംസ, പ്രിയം, അപ്രിയം, രാഗം, 
ദ്വേഷം, കാമാധിക്യം, ശോകം, സത്ചം എന്നിവയ 
ണു് അവം 

അ മോക്ഷസാധകമായ കര്മ്മം അബന്ധകം. അതു 
സംവരം. നിര്ജുരം എന്നും രണ്ടു വിധം. വിഷയാസ 
കുതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തടസ്സുമുണ്ടാ 
ക്കുന്ന യമനിയമറദി കര്മ്മങ്ങറാക്കു സംവരം എന്നും 
സംസാരബീജമയ കന്മഷത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന 
യി തല മുണ്ഡനംചെയ്തക ത്ലൃശിലാതലത്തില് ] 
രുന്നു തപസ്സ് ചെയ്യ മുതലായ കര്മ്മങ്ങംക്കു നിര്ജ 
രമെന്നും പറയുന്നു. 

ആര്ഫ്തരെ ജൈനരെന്നും ദിഗംബരര് എന്നും 
വിളിച്ചു പോരുന്നു. ജൈന സാധുക്കളുടെ ആചചാരമ 
മര ദേകളെപ്പുററി സര്വദര്ശന സംഗ്രഹകാരന് ഇ 
അ്അനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു:--'“സര്വജനത്ങരാക്കും ഹി 
തമായ്യം എന്നാല് മിതമായുമുള്ള സംസാരം, ശാഴയ്ത്രോ 



ന 

66 ി പഠരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 31936 
പള ശ് 

തിനി തന്ത 

ക്തപ്രകാരമുത്ള നടത്ത, സംസാരബന്ധം വിട്ടുള്ള ഇ 
രില്പ്, ശിരോമുണ”ഡനം. ശുഭ ററ അന് റയോ 
കാവിവന്ത്ര ത്തിന്െറയോ ധാരണം, പാറനാശകമാ 
യ ഭിക്ഷറ്ന്ന ഭോജനം, രാത്രിഭോജനത്തിനന്െറ അഭ? 
വം, സമാധാനമറസ്ഥിതി, സൃദ്യപ്രകാശത്തിലു മമ 
സഞ്ചാരം. പുഴു ഏറുമ്പ മുതലായ ക്ഷ, ജീവിക ക്കു 
പോലും ഉപഴവം തട്ടത്ത വിധത്തില് സൂക്ഷ് മവി 
ക്ഷ ണത്തോടു ക്രടിയുമുമ ഗമനം ഇവയാണം മകര സ! 
്ധിക്കന്നതിനു പര്യപ്ല്ങ ളായ ധാര്മ്മഞ്ങര്ം.”” 

പരിപക്വമതികളാറയ ജൈനസാധുക്കഠം ദിഗം | 

ബന്ധകകര്മ്മത്തെ വിലക്കിനിത്തിഅബന്ധകക 
ര്മ്മത്തെ ശരിയായവിധത്തില് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനു 
ഷന് മുക്താവസ്ഥയില് ഏത്തികേ തം. അലാത്തവ 
ന് എല്ലായില്പ്യോഴും ബദ്ധന്തന്നെ. എന്ന മാത്രമല്ല 
അധര്മ്മാചരണംമൂലം തിര്യക്കു സ്ഥാവരാത്മകമായ 
അധമന്മത്തില് അവന് എത്തിച്ചേരുകയും ലെയ്യും. 
മേല്പറയല്ലെട്ട വസ്ത്ൂക്കം ഉണ്ടു എന്ന വിചാരിച്ചാ 
ല് ഉണ്ടു . ഇല്ല എന്മ വിചാരിച്ചാല് ഇല്ല. വസ്കുക്കളു 
ടെ ഭാവവും അഭാവവും മനോവിചാരത്തെ ആശ്രയി 

ച്ചിരിക്കുമെന്നമ്മ നിശ്ചയം മോക്ഷസിഭ്ധിക്കു കാര 
ബരന്മാരായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോം ഏറുമ്പു പുഴു മുതല | ണമാക്ുന്ന. 
യ ക്ഷ,ഉജന്തുക്കളെ മയില് പിലിക്കെട്ടുകെറണ്ടു ഇത 
വശത്തേക്കും സാറ്ധനത്തില് തുത്തൂമാററുക സാധാ | 
രണമാണ്് . ഇങ്ങിനെയുള്ളവര് തെര വുകഠംതോറുംസ | 
ബ്ചെരിച്ചു ശരീരധാരണത്തിനു മാത്രം അവധ്പമമ്മ ആ 

_ ഹാരം ഗ്ര സ്ഥന്മാരില് നിന്ന വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു മോ 
ക്ഷ മാര്ഗ.ചിന്തയോടുക്രടി കാലം കഴിച്ചുട്രട്ടുനന. ബ 
സ്ധകകര്മ്മത്തിനു ശേഷം അബന്ധകകര്മ്മത്തി 
ന്െറ സഹായത്താല് തലോകാകാശമായ ഈര്ദ്ധവ 
ലോകത്തില് എത്തിച്ചേതന്ന മുമുക്ഷ',ക്കമെ മുക്രരെ 
ന്ന വയവഹരിക്കപ്പെടന്ന. 

നാലായി പിരിയുന്ന. 

ഈ മതതങ്ങറം ഉത്തരോത്തരം 

ശാസ്ര കാരന്മാരുടെ അഭിപ്പായം. 

11! ി 

ഭടനചദലട-ഥ ൭.44. 

ഇസ്ണറ് ൧൬5 അഗ; ൬ 
[ | ധ്യ ടന 2) ൪ ക്; | പ്പ്ന്്] റി 

കി ത്തു; ച ക്ഷ് ച്് ചവ ക്കു ി 7) പം 
( സഠാ്ലാധ്യന്ന 1 സ്ഥാ) ചം 

വക ഠാ, ൧.18. 
൧ ൧൮പ൨-5ടു- 

ദ്വ. % 

8220 റ ൧൧൦മട, 

ല്. 14. ൭. 1467 1൭0, 2. ൧. 1. 1. (ഷ്മ 
1നിഗ്്നഠസന. 

%. 143൦ 177പാിസഡ, 1.൩0 1,൦൩0, 11 11ഡടട, 411606). 
&. 3. 51൫൭൦0, ൨ 30൧൦ ൪ 0൦.., 211൦. 
2. 1. %. 1൨൧10:51൩റ൭ 14097, 2ധ൬ണദ1൨ 821൨ല്] 2ഠ൭ബി, ൧11609. 
14. 4നബി0൪൭ 19൩6൨, 2715ഠ6-൨ഠഠഠട 1474൦, 316118. 
2. 6069706൩൨൭ 0, 03 119൦ ൫ 1ഗ്൭൦൨ബ്, 41]ടഇദ൮. 
പ. 1ധ൩7 സു 1150൭, 116ഠ൭-൪ഠ0ഠ 1763ല്, ൧11ടലാഒ. 
&_. 14. 119/൭:, 146൩൭9൧൭ 23൩൦7൦, വിലാ ൨ 10, ൧116൧6. 
൫. 4ഗിട്സട 3൩൮൨ 2. ൧. 13. 1... 3൦൦: 11ഠഠ൭൦൦ ൫ ൧06, 1ന്നദ്ധഠസ്ന. 
14. ൭. ഖിന്൩ 171൮, 1170732൭ 1/൦, ൧൮]ല്ലാലാദഴ. 
൭. 1/ഒബിഠടെഡൈ 2, യണ ൭1] 4൭൩, ൨൨൧൦6൩3൨൭൬. 
ഒ. 10൫൩൧0 2, 13൦ഠീസ൦ട 14670൦൨൧, ൧16൮. 

2 10൯5 സ അട ത്മ. 
അ. ന. 2൦ 35.൩൩ 010൨0 

നന്മ. 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

ഭ്്ധ്ലിനു, ലിപി. 

246147ടഠ 1191൨ ഠ്. ധാഠുദ, 

അങ 0 “പി, 5,530 9 9 5924 

॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ . ॥7॥[ 

അ്്ത്അനന്തനത്ത്തു്തുങ്ങുങ്ങെ 

ആര്ഹതമതം നാസ്ത്രികമതത്തില് ഉംപ്പെട്ടതാ 
ഞ്. ഇതിനു പുറമേ ചാര്വാകമതം ബരദ്ധമതം എ 
ന്നു രണ്ടുമതം ക്രടി നാസ്ക്രികമതത്തിലുണ്ടു”. അഭിപ്രാ 
യ ഭേദം നിമിത്തം ബദ്ധമതം സൂത്രാന്തികം., വൈ 
ഭാഷികം, മാധ്യമികം., യോശാചാരം എന്ന ഞാനെ 

തത്വ” ഞാനവിഷയത്തില് 
ശ്രേഷ' ഠങ്ങളെന്നാണു 

റ ॥॥ [ 

1 
ന 

| 

1 
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ത്ത നീണ്ട ചുമ അവസാനിച്ച. കല്ാണി ദ 

യനിയമായ തെരക്കത്തോടുക്രടി കട്ടിലിന്െഠ ഒരു വ 
ശത്തേക്കു ചാരിയിരുന്ന. അവമടെ കണകരം ക്ഷി 
ണിച്ചു മങ്ങി പ്പേയിതുന്ന. തലമുടി മുഖത്തും മാഠിലു 
മായി വീണു പഠനന്ന. ഒരുകാലത്തു” ആ മുഖവും ആ 
തലമുടിയുമെല്ലാം ഫാക്കറിയിലെ തൊഴിലാളികളെ. 

ആകര് ഷിച്ചിട്ടുമ്മതാണു്. അവമുടെ നടപ്പും 
ജോേറലി ഒ ലയ്യുന്നതില്യമ്കു ചുറച്ുറുക്കം, ഫാക്ടറി മേ 
ധാവിയെ സംതൃച്പുനാക്കിഷിട്ടമുണ്ടു്. അങ്ങനെ കാല 
ഞ്ങറം മുന്പോട്ടു പോയി. ആ ഫാക്ലറിയിലെ ഒരു പ്ര 
ധാന തൊഴിലാളിയായ രാഘവനന്െറ പത്നിപടത്തി 
ലേക്ക് അവഠം പ്രവേശിച്ച. വിവാഹടനന്തരം ഒരു 
കൊല്ലക്കാലം അവറം അവിടെത്തന്നെ ജോലിചെ 

. മാതൃത്വത്തിന്െറ ലക്ഷണങ്ങഠം അവങ്കില് കണ്ട 
പ്പ്യോഠം രാഘവന് പറഞ്ഞു: 

6 കല്ല്ാണി, നീ ഇങ്ങനെ ജോലിചെയ്യ ക്ഷീണി 
ക്കേണ്ടാ.നി നക്കു വയ്യാ. ഇന്നി വീട്ടുകാവ്യ്യങ്ങഠം നോ 
ക്കിയിരുന്നാല് മതി. ഞാന് തേടുന്നതുകൊണ്ടു നമു 
ക്ഷ സുഖമായിക്കഴിയാം.” 

അവയും അതുസമ്മതിച്ചില്ല. “ചെറുപ്പകാലത്തു 
വല്ലതും കുറെ സമ്പാദിച്ചുവച്ചില്ലെങ്കില് വയസ്സകാല 
ത്തു വിഷമിക്കും. നിങ്ങറം തന്നെ പണിക്കു പോകു 
ന്നതുകൊണ്ടു് എന്തു കിടാനാണ് $? ഞാന് കിടപ്പ്തിലം 
കന്നതുവരെ ജോലി ചെയ്യും." 

അങ്ങനെ കുറെ മാസ്ക്കറം ക്രടി കല്യ്യാണി ഫറ 

കൃഠിയില് പോയി ജോലി ചെയ്യ. അവളടെ ആരോ 

ഗരത്തെ അതു സാരമായി ഉലച്ചു. അവഠം താമസിയാ 
തെ ഫാക്ടറിയില് നിന്ന പിരിഞ്ഞു. 

ആയിടയ്ക്കാണ്” പൊതുപണിമുടക്കു പ്രഖ്യാപനം 
ചെയ്യപ്പെട്ടതു. രാഘവന് പണിമുടക്കു കമ്മററിയി 
ലെ ഒത മെമ്പറായിരുന്നു. “ഇന്നത്തെ ഫാക്ടറി നാ 
ളെ നമ്മുടെ കൈയിലാകം. മുതലാളിക്കു നാമാണ് 
ഈ പണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു . അതുകൊ 
ണ്ടു , മുതഖ്ധാളിമാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന് ഒരു 
പടനിമുടക്കു നടത്തുക തന്നെ വേണം.” --ഇതായിരു 
ന്ന പണിമുടക്കു നേതാവിന്െറ ഉപഭദേശം, ഈ ഉപ 

ദേശത്തേപ്പുറാറി രാഘവന്, അന്നവൈകിട്ടു കല്വാ 

ണിയോട പറഞ്ഞു. അവറംക്കതു വിശവാസ മായില്ല. 
മുതലാളിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണേഠ പണീ 
മുടക്കു നടത്തുന്നതു്? നിങ്ങറം തൊഴിലൊന്നമില്ലം 
തെ അലഞ്ഞുനടന്ന കാലത്തു” അട്ദേഹമല്ലെ നിങ്ങറം 
ക്ക പണി തന്നതു”. നിങ്ങഠം ഉദ്ദേശിച്ചതില് ക്രടുതല് 
ശമ്പളം അദ്ദേഹം തന്നില്ലേ? കയറിനു വില കറഞ്ഞ 
ല്പ്യോഴും നിങ്ങളെ പിരിച്ചുല്വിടാതെ അദ്ദഹം ശമ്പ 
ടഠ തന്നകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ?” 

അതൊക്കെ മുതലാളി ചെയ്തു തന്ത്രങ്ങളാണ്ട്. 
പിന്നീട നമ്മളകെക്കൊണ്ടു ഇരട്ടിപ്പണ്ി ചെയ്യിച്ചു 
ആദായം ഉണ്ടാക്കാന് ചെയ്തു ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു ആ 
തക്." -_രാഘവന് പറഞ്ഞു. 

“എനിക്കതു വിശവാസമാകന്നില്ല. നിങ്ങംക്കു 
ജ്വരം വന്നപ്പം ഫാക്ടറിയുടെ ചെലവില് നിങ്ങ 
ളെ ചികില്സിച്ചില്ലേ? നിങ്ങരംക്കു നല്ധ സുഖമാകു 

14 
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താന്ന്യം... തന്നാനം നന്തി 

ി 

68 പരരഭ്ധ്വനി തിരു നാഠംവിശേഷാല് പ്പതി ് 

ന്നതുവരെ അഭട്ടഫം ശമ്പളം 

ല്ല" അവറം വീണ്ടം ന്പ്യായവാടം ചെയ്തു. , 
അതൊക്കെ നമുക്കുവേണ്ടിയാണെന്നാണോ മാ 

'തന്നകൊണ്ടുമിരുന്ന 

യീ നിന്െറ വിചാരം. തൊഴിലാക്ിയുടെ ആരോഗ്യം, 
നിലന്മിറുത്തേണ്ടതു് മുതലാളിയെ ആവശ്യ്യമാണ്ട 
ഷി രങ്ങനെ ചെലവ ചെഷ്തുന്ന 1:15; 

“നിങ്ങളെ നാണ _കേപിക്കണതു്, 
ല ഫാക്ലറികളിച്ും ഇത്ങനെയൊ ന്നും ചെയ്തു് ല്ലല്ലെം. 

നിങ്ങാം ഇപ്പറയുന്ന രീതിക്ക്, ആ.....ഫാക്ശുറിക്കാക്ക 
തൊഴിലാള കെ വേണ്ടെന്നാഃണാ വിചാരിക്കേണ്ട 

തു” 
രാഘവനു ഉത്തരം മുട്ടി.“ നീ പപെണ്ണണു്.... പ്പെടു 

ഞ്ജാം കത്തെ റിയാം. ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാ 
ഞ്ഞ്. കിട്ടുന്ന പണമെല്ലാം അന്നുന്നുതന്നെ ചെലവാ 
ക്കിക്കൊമള. ൧ ഫാക്ലറികളെല്ലാം നാളെ അല്ലെങ്കി 

ല് മറ ന്നാം അല്ലെങ്കില് അങ്ങേ അററം ആറു മാസ 
ത്തിന കംനമ്മുടെ സ്വത്തമാക്കാമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ നേ 
താക്ക ന്മരര് പറയന്നത്?" 
ഘന റ വന്നു. “അതെല്ലാം നമ്മുഃടതാ 

കുമെ റിങ്ങറംക്കു നല നിശ്ചയമാ 0 ണോ? നമ്മുടേതാ 

റിഞ്ഞാല് അ ആരു ജോലി ചെയ്യും? 
ന്ന യ? എല്ലാവരും കരടി ജേദേ ] ൭൧ 

അതിന്ത് ഒരു ൦ ലിട്ടയുംഉണ്ടാക്കാനാളു വേ, 
വന് അവളുടെ വാക്കുകം കേരംക്കാന് നി 
രവന് പണിമുടക്കുകമ്മഠ റിയിൽ സംബ 

൪ പോയി. 
പ്രസവകാലസമീപനത്തേടുക്രടിം കല്യാണി 

ക്ക് ഒരു നീരിഭക്കവും പനിയ്യം ബാധിച്ചു. അവം 
വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു. രാഘവന് പണിമുടക്ക് ഈർ 
ജ്ജിതപ്പെടത്തുവാനുത്മ ശ്രമത്തില് രാപ്പകല് ബദ്ധ 
പ്പെട നടന്നു. ഫാക്കറിയില് ശരിക്കു പോകാതെവന്ന 
തിനാല്, പുല ദിവസവും ശമ്പളം കിട്ടാതെവന്നു. 
കലാണിയുമട സമ്പാദ്യത്തില് നിന്നു കുറേ കുറേ 

അവറം ചെലവാക്കി. ചികില്സയ്യയം വീട്ടുചെല 
വിനും ആയി വിനിയോഗിച്ച അവളുടെ സമ്പാദ്യം, 
കോരിവ്വ വെമ്മം പോല്ലെക്രമേണ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു 
വന്ന. 

പനി കുറയുന്ന ലക്ഷണം കണ്ടില്ല. തന്െറ 
ശൂര്ഭസ്ഥമായ ഓമനക്കുഞ്ഞിനെക്കുറി ച്വായിരുന്ന അ, 
വളുടെ ചിത്ത മുഴുവനും. തൊണ്ടു തല്ലിയും കയര് 
പിരിച്ചും തഴമ്പിച്ച തന്െറ കൈകൊണ്ട തൊടുമ്പോ 
ം ആ പിഞ്ച, ശിശുവിന്െറ മാന്തമിര്പോലെ പ 

രമമുഃ ലമായ ശരീരം നോവുകയില്ലേ? പനിനീര് 
മലരിനെ റ പുതുദളംപോലെ മാത്രം വിസ്തൃതമരയ 
കൈപ്പുത്തികളിചുപുങ്കവിളകളിലുംമമ്മവയ്കരമ്പോരം 
ആതു കരയുകയില്ലേ --ഇഞ്ങനെ പോയി ത്ത മാതാ 
വിന്െറ സത്താനവാത്സല്യചിന്തകം. 

! രാഘവനന്െറ ചിന്ത അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 
പണിമുടക്ക് എങ്ങനെവിജയിപ്പിക്കാംഎന്നായിരുന്നു 
അവന്െറ ആലോചന. ഉയണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷി 
യ അവന് 
രാപകല് ബദ്ധപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴ്ം നിരാശയായിരു 
ന അതിന്െറ ഫടം. മാത്രമല്ല സാവ്പത്തികമായ 

ടം 

[ 

യല്ലാതെ കുഴക്കി. , ക: 

മറമുപു 

പല നഷ് ടങ്ങളും ശരീരക്മേശത്ങമും അവനെ വ 

മുതലാളി;  . അവനെ വി ളി ച്ചു. ളു 
0 ഘവ്വാ നീ പുണ്ണിമുടക്ഷകാര്യത്തീര ഇത്രയധികം 

ക മേശിക്കേണ്ട ആവശ്വ്യമെന്തു”? (നിനക്കിവിടെനി 
ന്ന സ്ത്രായമായ ശ്ച്രൂം ക ട്ടുണ്ിരല്ല! ബോണസ്സ് ത്ത 
ന്നിട്ടില്ലേ? നികന്൭ ആവ്ര വ്ലങ്ങറം പലതും രമ്പളു 

(ഞിനയപുയമ സയിറ 
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ഉണ്ടു്. അതുക്പൊണഞ്ട ഞൊള് അആ്കഴ്യടെ നി 
ഭബേന്മായ്ക്കി കഴിയണമെന്ന 2 പറയുന്നുതു 4 മ 
തിനു ഞാന് ത്ഭ്ടീറീജ്യം തം ജിത്വം നുശിമ്കെകം 
ലേലോഷകംനന്നാക്ര. നാുത്തെ വേകം, 0 ിലാ 

ിയ്യടേതാണ്. നാമെ ഈ ഫാക്ടരറികളെല്ലം നട 
ത്തുന്നുതു ഞങ്ങളായിരിക്കും.? ല് 

“നിങ്ങ ളാടിതെല്ലറം ആരു പറഞ്ഞു?” മൃത 
ലാക്കി ഉത്മില് പൊങ്ങിവന്ന ഒരു ഹാസ്യ ഭാവത്തോ 
ടെ ചോദിച്ചു. 

“ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് അങ്ങനെ വിശച 
സിക്കുന്ന.. അവര് പഠയന്നതു മുഴുവന് പരമാര്ത്ഥ 
മാണ്ട്.” 

തരോഘവാം, പണി മുടക്കുകയോ മുടക്കാതിരിക്കു 
കയ ചെയ്യുക. ആതിലൊന്നും എനിക്കു വിരോധമി 

ല്ല. എന്നാല്, നിങ്ങറം ഇനിയുംകായ്യു്ങളുടെ യാഥര് 
വ്യയം ഗരഹില്ലിട്ടില്ല.നിങ്ങളടെചിലനേതംക്കുദ്മാരെ, 
നിത്ങാം ശരിക്കു മന്മാസ്ത്ിലാക്കിയില്ല. മുതലാളിമാരമം, 
ണു.,തൊഴിലാളികളടെ വിയര്പ്പു ഫലം അനുഭവിക്കു 
ന്നാതെന്ന അവര് പറയന്നു, എന്നല് ഇര നേതാക്ക 
മാരെന്ന പറയുന്ന.ചിലര്,നിക്കമുടെ രക്തമല്ല ഉയ 
ററിക്കുടിക്കുന്നുതു ? ഫാക്്രികജില്നിന്നു ശമ്ചക്ൂമാ 
യി കിട്ടന്ന തുകകൊണ്ട് നിങ്ങടെ അടിഷന്തിരാ 
വശവങ്ങഠം പോലും നിര്വഹിക്കാന് സാധിക്കാതെ 
യിരിക്കുമ്വേരേം, അതില്നിന്നൊരു തുക നിത്ങരം 
നേതാക്കന്മര്ക്ക വേണ്ടി ൭ രാടുക്കകയല്ലേചെയ്യുന്നുതു₹ 
നിങ്ങറം എരിവെയിലില് നിന്ന ജോലി ലെയ്യു 

[ ് | 

1 
| 

| മ്ചോരം, നിക്ങളുടെ നേതാക്കുന്മാരെന്ന പഠയുയന്നവര് 
സുഖമായി, വലിയ ഹോട്ടലുകളിലെ വൈട്ല്തപങ്കറ 
കളുടെ കീഴില് സുഖമായിക്കിടന്ന* ഉറങ്ങകയങള്ലേ? 
നിഞ്ങറം ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാതെ, നേതാക്കന്മാ 
രെ തീററിപ്പോററന്നുതിനു* ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട 
ന്നതെന്തിനാണു് 3? 

രാഘവന് കുറേനേരം ചിന്താമഗ് നനായി നി 
ന്ന. ഒട്ടവില് അവന് പാഞ്ഞു: ““ഞത്മറംക്കു ക്രടുതല് 
ശമ്പരം വാങ്ജിച്ചുതരാമെന്നും, ഈ ഫാക്കറികളെ 
ക്കെ ഞങ്ങറംക്കു ഭരിക്കാനുമമ സാകയ്യമുണ്ടാക്കിത്തരാ 
മെന്നും നേതാക്കന്മാര് പറയുന്നല്ലെ." ഉ 

മുതലാളി, രാഘവനന്െറ തോങ്കില് തട്ടി ““രാഘ 
വാ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ രം 
രുന്നാല് നിക്ങരം അവരുടെ പറക ചാടി ച്പുറപ്പെട 
മോ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂല്ലാത്തതെല്ലാം പൊന്നാക്കാ 
മെന്നു പഠത്തെങ്കിലല്ൂറതെ, അവര് പഠയുന്നതിനനു 
സരിച്ചു തൂഭഭവാന് നി്ജ്രം തയ്യാവാകമോ? തൊഴി 
ലാക്ളികടടെ ബല ഹീനവരങ്ങരം മനുസ്ത്രിലാക്കി, അ 
ങ്ങനെ നി്ഭെയെല്യറം ഒന്നായി ചൂഷന്നം, ലെല് 

ി 
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വാനജല്ലു അവരില് ചിചര് ഉൂദ്യമിക്കുന്നുതെന്നു” ഒരു 
നിമിഷഴനരം ശ്ഷിന്തിച്ചുനോക്കൂ."” , ല് 

രാഘവ: തല ചൊറിഞ്ഞു: -* അതുകൊണ്ടു 
ഞത്രദറാക്കു സംഘടന്യയ്യൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ പ 
റയുൂന്നുതു ?" ചയ പി ടം [7 റ 

മുതലാളി സമ്യനായിത്തൂടര്ന്ന: “സംഘടന 
ആവവശ്വമാന്ന്. നഅ്ഭദദെ സ്ത്രായമായ, ആവശ്യ 
ഞ്ജമെല്ലാം സാധിച്ലൂകിട്ടന്നതിനും, നിങ്ങര്ംക്കു ശര 
ക്തി സംഭരിക്കുന്ന തിനാ” സംഘടിൃക്കണ്ടതാവള്ശവ 
മാനൈന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കുന്ന. എന്നാല്; നേത 
മ്മന്ന്മാരായി മുന്നോട്ടു വനു നിങ്ങളെ ചൂഷണം 
ചെയ്തുവാന് മുതിരുന്നവരുടെ, ചരട്ടവലിവിനനുഷ്രി 
ച്ചു ചാഞ്ചൊടുന്നു വെറും, പാവകളായി നിങ്ചാം തീര 
രുതെന്നേ എനിക്കു പഠധാനുമുള." 

॥ 

ഫാക്ടറി കൂടമസ്ഥന് പറഞ്ഞതു” ഏതാണ്ടു കാര്യ 
മെന്നു അഅാവനുതോന്നിം തൊഴിലാളിനേതാക്കന്മാരെ 
ന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പലരുടെയും ചിത്രങ്ങ അവ 
ന്െറ മുന്പില് തെളിഞ്ഞുനിന്നു. വലിയ ഹോട്ടലുക 
കില് താമസില്വ മാസം ഇരുനൂറും മ൬ആ൨൮൦ ചെലവാ 
ക്കുന്ന ഒരു ക്രട്ടര്, നേതാധെന്നുപഠഞ്ഞൂ . ഠിക്ഷാക്രദി 
പോലും കൊടുക്കാതെ കൊടുംവെയിലത്തും, പെരുമ 
ഴയത്തും രഞ്ടുംമൂന്നം മൈല് റിക്ഷായില് കയി; 
സാധുറിക്ഷാതൊഴിലാകികളെ ശ്വാസമുട്ടിക്കുന്നവര്. 
മറെറാരു ക്രട്ടര്, കര്ഷകതൊഴിലാളി നേതാവെന്നും 
പറഞ്ഞു നിലമുടമസ്ഥന്മാരെ രഹസ്വത്തില്. കണ്ടുഅ 
റ നിറയ്ക്കുന്നുവര് വേറൊരു തരക്കാര്, തആയിരക്കണ 
ക്കിനു സമ്പാദിച്ചുക്രട്ടി ക്രി സ്തൂവിനെയും ബുഭ്ധാനെയും 
കാഠം ത്ലാഗ-ശ മധനന്മാരെന്നനു ഭാവിക്കുന്ന വേറെ 
ചിലര് -ഇങ്ങനെയുത്മ നേതമക്കറ്മാരുടെ ചിത്രങ്ങ ഒ 
ന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി രഘേവനന്െറ കണ്മുന്പില് 
ക്രടിചലച്ചിത്രത്തിലെന്നുതുപോേലെ കടന്നപോയി. 

രാഘവന് നെടുവീ പ്പിട്ട- പക്ഷെ പണിമുടക്കു 
വിജയിപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏതു ത്വാഗവും ചെ 
കൊത്ളാമെന്നു താന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുപോയിട്ടുണ്ട 
ല്ലോ എന്ന രാഘവന് സ്മരിച്ചു. അവന് ച്ചിന്താമ 
ഗ൦നനായ നിലയില് മുതലാളിയുടെ സന്നിധിയില് 
നിന്നുപോയി. 

അടുത്ത ദിഖസ്ം ക്രടിയതെഴിലദംകളിയോഗത്തി 
നേതാവു ചെയ്തു പ്രസംഗം, തൊഴിലാളികളെ ഇള. 

ക്കുവാന് ശക്തമായിരുന്ന. ഇല്പ്യോഠം മുപ്പതു രൂപാ കി 
ടന്ന തൊഴിലാളി, നാല്പ്പത്തഞ്ചം രൂപയില് കുറ 
മേലാല് വാങ്ങരുതു”. അന്പതുകാരന് 'എഴുപത്തിഅ 
ഞ്ചില് കുറച്ചു വാങ്ങരുതു”. ആതില് കുറച്ചുതരുന്നമ?, 
ന്നേജരുടെ മുഖത്തു അതു വലില്ലെറിയണം. നമുക്കും 
ജീവിക്കണം. നമുക്കുംശപചാസം വിടണം. ""-ഈ പ്രസം 
ഗം കഴിഞ്ഞു വിപ് മവാത്മകമായ ചില മുഭാവാക്ൃയ 
ഞ്ങറം ക്രടിയയപ്പോഠം തൊഴിലാകളികഠാക്കു ഉശിരു 
ക്രഭി. 

സമ്മേളനാനന്തരം നേതാവു സുഖഭക്ഷണത്തിനും 
വിശ്രമത്തിനുമായി ആ സ്ഥലത്തെ ഏററവും വന്പി 
൮) ഹോട്ടലിലേക്കു പോകവാ൯ തുടക്കുന്വോഠം, രാഘ 

വന് അയാളൂടെ അടുത്തുചെന്നു. 
നേതാവു ചിരിച്ചു. സഖാവു രാഘവനേഃ? എ 

ന്െറ പക്കല് ധാരാളം പണമുണ്ടെന്ന് അവന് 

എനിക്കു പണമെവിടെനിന്നാണു് . എന്െറധനസ്ഥി 

പി 

ത്താ ഒരു ക്ഷീണം? നമ്മറം ജയിക്കും സഖാവേ. പണി 
മുടക്കു മറെറന്നരളുഠ ആരംഭിക്കുന്നതു”. ഒരാഴ്ച പിടിച്ചു 
നിന്നാല് വമ്മഠം നേടി. എല്ലാം. ശരിീയാക്കിക്കൊത്ളു ' 
ണം കേട്ടോ.” മ മ 

ഈ സദ്ദര്ഭത്തിലാണു കദ്പ്യാണിക്കു സുഖക്കേടു 
ക്രടുതലാനൈന്നം. പറഞ്ഞു രാഘവനെ വീട്ടില് നി 
ന്ന് അടിയഞ്ഞിരമായി ആളവന്നതു് .: ആ ഉപന്നേത? 
വു വിഷമി. തെ. വശത്തു പണിമുടക്ക-മവവരത്തു 

രോശമൂര്ഛാിതയായ ഒരര്യയ-അയര്രം വീട്ടിലേക്കു അ 
ന്നെ പുപ്പ്പട്ടം അന | 

/ കല്യാണിയുടെ സ്ഥിതി ശോ ചനിയമരയിരുന്ന. 
ഡാക്ടരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ അത്വാസ്ന്നു, നിലയാ 
ണു അവിടെ കണ്ടതു . രാഘവനെ കണ്ടപ്പ്യോരം അവ 
ളൂടെ കണ്ണൂനിഠഞ്ഞും അവറം ഭത്താവിനെ ഇമവെട്ട 
തെ നോക്കിക്കൊണ്ടു കിടന്ന “നിങ്ങംക്കു ഭാര്യയ്യം 
വേണ്ടാ, വിടടംവേണ്ടറ, പണിമുടക്കിനെ പുഠകെന്ന 
ടന്നുകൊര്ള. "എന്നായിരുന്നു ആ നോട്ടത്തിന്െര അര് 
ത്ഥമെന്നു രാഘവന്: മനസ്സിലാക്കി. റ 

[ 

ഒന്നുകില് ഡക്ലേരെ കൊണ്ടുവരണം.അല്ലെകില്, 
കല്യാണിയെ ആറു.മൈല്' ദൂരമുത്മ ത്തശുപത്രിയി 
ലേക്കു കൊണ്ടുപോകണം. രണ്ടിലൊന്ന തദന്ദെ ചെ 
യ്യേണ്ടിയിരുന്ന. രാഘവന് ഒരു നിവൃത്തിയും കണ്ടി 
ല്ലം ജോലിക്കു പോകാതെ പണിമുടക്കിനെ വിജയ 
ത്തിനുവേണ്ടി ശ്രമിചുൂനടന്നുതി നാല്  ഫാക്ിയില് 
നിന്നും ഒന്നും കിട്ടാതായിട്ട, ദിവസത്കം പലതായി. 
കൈയില് ചില്ലറ വല്ലതുമണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം യാത്ര 
ച്വെലവിനും സഖാക്കളെ സതിക്കരിക്കന്നൊതിനംചെ 
ലവായിപ്പോയി. രാഘവന് ന്മെരഴിത്തടത്തില് കൈ : 
ഈന്നി കനിഞ്ഞിരുനം. ന 

കച്ച, പണം  ആവശ്ചമാണ്, അതെ ഒഴിച്ചു. 
ക്രടാത്ത അത്വാവശ്വമാണു”. പണിമുടക്കുന്ദേത്തവി , 

മറ 
യാമായിരുന്നം രാഘവനെഠ ആശ തെള്ളിഞ്ഞും അവ 
ന് ഭാര്യയെ ഒന്ന രലോടി ഒആശ്വസിപ്പിച്ചശേഷം 
രണ്ടു മൈല് ട്മൂരെയുള്ളു ആ വലിയ ഷോട്ടലിലേക്കേ 
ടി. നേതാവും ഹോട്ടലിന്െറ വിശാലമായ മുരിയില് 
വൈല്ലുതപങ്കയുടെ കീഴില്, ജഈസിച്ചെയരില് ഒരു 
സിശഗറെദും വലിച്ചു, അതിന്െറ പുക കഠങ്ങില്പരന്നു . 

” യരുന്നതു നോക്കിക്കൊണ്ടു കിടക്കയായിരുന്ന. രാഘ. 
വന് അയാളുടെ അടുക്കലേക്കു ചെന്നം വ 
ടം എന്താണു രാഘവാ പടനിമുടക്കു പരിപൂര്ണ, 

മായി വിജയിക്കും. ഇല്ലേ? രഘേവനെപ്പോലെ ഒരുസ 
ഖാവുള്മപ്പ്യോഠം, എനിക്കതിന്ദേപ്പുറരി സംശയമേയി . 

ി ൨ 

ല്ല. 
രാഘവനു കിതച്ചകൊണ്ട ശ്വാസം മുട്ടി. അയാ 

ഠം പഠഞ്ഞു. “എനിക്ക് ഒരു വലിയ അത്ചാഹിതം നേ 
രിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാര്യപ്രസവസംബന്ധമായ സുഖകക്കേട 
മൂലം അപകടനില്യയിലാണം .ഇരുപത്തഞ്ചം രുപാ എ 

നിക്കു കടം തരണം. അടുത്തയാഴ്ച, തിരിയെത്തുന്ന 
കൊത്തം. ല് നകം (൫൫, 

നേതാവു രാഘവനെ. അടിമുടി. ഒന്ന നോക്കി ി 
മം ഛീ ഖാവേം നിങ്ങഠം എന്താണില്പുറയുന്നുതു . പണമോ? 

ി 

സി 

എ 



അത്തി... “ഞം -.-.. ജം. 

0 പയരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 
ഇ 

തി നിങ്ങളേക്കാഠം കഷ് ടതര മല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെയ 
ല്ലേ എന്െറ ധനം" 

രാഘവന്ഉഴറി. “അതു പഠഞ്ഞാല് പേറരാ.തറ 
ങ്കജ്യടെ പക്കല് ക്റെ പണമുണ്ടെന്നു എനിക്കറിയാം. 
ഇന്നു ഒന്നു സഹായിക്കണം.” 

ഇല്ല സഖാവേ. ഭററപൈ എന്െറ പക്കലില്ല. 
അടിയന്തിരക്കാര്യമല്ലെ. നിന്ന സമയം കളയാതെ 
വേറെ വല്ലവരോടം വേഗം പോയില്ലവോദിക്കു. 

രാഘവനന്െറ കഞണ്ണകജിരുണ്ടുപോയി. അയരറം 
നെഞ്ചത്തു കൈവച്ചുകൊണ്ടു് തിരിച്ചുനടക്കുന്നുതുക 
ണ്ടു നേതാവു മന്ദഹസിച്ചു:-“ ഇവന്മാര്ക്കുവേണ്ടിവല്ല 
തും ചെയ്യാമെന്ന വിചാരിക്കുമ്പോഠം, ഇനി പണവും 
കടം കൊടുക്കണം” 

രാഘേവന് കാഴ്ചയില്നിന്നു മറഞ്ഞപ്പാരം, ഹേ? 
ട്ടല്മാനേജര് നേതാവിന്െറ അടുത്തുവന്ന. 

നേതാവു” --മദനേജരേ, ഞൊന് അടുത്ത ബോട്ടിനു 
കോട്ടയത്തിനു പോകയാണ്. ബില് കൊണ്ടുവാ. ക 
അക്കു തിത്തേക്കാം. 

ആ ഒരാഴ്ചത്തെ ബില് ഹോട്ടല് മാനേജര്നല്കി. 
ആഠറിപയ്രണ്ടു രുപാ എട്ടണ. നേതാവു രണ്ടു ന൮ര 
പഠ നോട്ടുകരം എത്തുകൊടുത്തു. ബാക്കി എണ്പ 
ത്തിഏഴര രൂപാ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഞാന് അടുത്ത 
ആഴ്ച വരുന്നണ്ടു ." 

രാഘവന് കദലുവെന്ത നായെപ്പ്പോലെ ഓടുകയാ 
യിരുന്നു. പണിമുടക്കുകാരനെന്നുമ്മു ദുഷ് പേരു കിട്ടി 
ക്കഴിഞ്ഞിതന്ന തിനാല് അയാളെ സഹായിക്കാന് ആ 
രും സന്നദ്ധരായില്ല. സഹപ്രവത്ത കന്മാരോടു” അയാ 
ഉം കെഞ്ചി. അവരും കൈമലത്തിക്കാണിച്ച. രാഘ 
വന് തന്െറമുകളില് ആകാശവും, താഴെ ഭൂമിയും മാ 
ത്രം കണ്ടു.അയാറം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്കോടി. ഭന്നുരണ്ടു 
ചെറിയവെങ്കലപ്പാത്രങ്ങഠം ഉണ്ടായിരുന്നതു പെറുക്കി, 
ഒരു കല്വവടക്കാരനന്െറപക്കല്പണയംവച്ചു് അയാഠം 
പതിന്നാലു രപാ വാങ്ങി. 

കല്യാണി ആശുപത്രിയിലാണ്. അവരം ഒരു 
ആണ്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവക്ഭേശങ്ങളും 
രോശഗവുംമൂലം അവരം, കണ്ടാല് ആളറിയാത്തവണ്ണ്ണം 
ക്ഷീണിച്ചുപോയി. 

പണിമുടക്ക ശോചനീയമായ ഒരു പരാജയത്തി 
ലാണവസാനിച്ചതര്. രാഘവനും അങ്ങനെ കറേപ്പോേ 
രും മാത്രമേ ആ ആഴ്ച പണിക്കു പോകദതെയിരുന്ന 
മ. പണിമുടക്കിക്കുവാന് വേണ്ടി അയാഠം നെട്ടോളം 
ഓടി,നാരാരനായി ആശുപത്രിയില് തിരിച്ചുവന്ന 
പ്പരം ക്ലോണി പരഞ്ഞു. “ഒരു മണിയാര്ഡറും 
കൊണ്ടു് അഞ്ചല്ശിപചായ! വന്നിരുന്നു. നിങ്ങറം 
തേോന്നിയിടത്തെല്ലാം നടനോ!" 

മണിയോര്ഡര്, പനണ്നിമുടക്ക് നേതാവു 
അയച്ചതായിരിക്കണം. അന്നു അട്ടേഹത്തിന്െറ പ 
ക്കല് പണമില്ലായിരുന്ന. ഹോട്ടലില്ക്രടി കടം പഠ 
ഞ്ഞിട്ടാണു് അഭ്ദേഹം പോയത്. കോട്ടയത്തു ചെന്ന 
യ്യടനെ അടട്ടഹം ഇതാ പടനമയച്വിരിക്കുന്ന, എന്തു 
നല്ല മനുഷ്യന്. നേതാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ വേണം" -രാ 

. ഘവന് ഭാര്യയോടായയം സ്വഗതമായം പറഞ്ഞു. 
!  ആടുത്തദിവസം അഞ്ചല് രിപായി 
യം ടം 6, പി 14, 111 

ളി ഷെ 

നോക്കി അയാം ഇരുന്നു. ശിപ്പായി വന്നു. 30 രൂപ 
യുടെ മണിയോര്ഡര് ഉണ്ടു.” 

രാഘവന് ഫോറം വാങ്ങി നോക്കി. തന്നെ ഈ 
വിഷമനിലയിലംക്കിയ നേതാവല്ല, ഫാക്കൂറി മാനേജ 
രാണ് ആ പണം അയച്വിരിക്കുന്നതു- രാഘവന്െറ 
പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞു് അട്ദേഹംആ തുക സംഭഠ- 
നയായി അയച്ചിരിക്കയാണ്. 

രഘേവന് പഠഞ്ഞു:-“മുപ്വുതുരുപയായിട്ടു വാങ്ങാ 
ന് ഞാന് തയാറില്ല. നാല്പ്പുത്തഞ്ച, രൂപാ തരാമോ? 
അല്ലെങ്കില് വേണ്ട” 

. അഞ്ചല്മാന്, ആ തലതിരിഞ്ഞ 
യെ നോക്കി. മുതലാളിതതുണ തുകയില് അന്പതുശ 
തമഠനംക്രടി ക്രട്ടിച്ചോദിക്കണമെന്നാണട് രാഘവന് 
പഠിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു”, അല്ലെങ്കില് അവനെ പഠീ 
പ്പിച്ചിട്ടുമ്മതു് . അഞ്ചല് ശിപദയിക്കു അതൊന്നമറി 
യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്ന. നാല്ച്ചത്തഞ്ച, രൂപാ 

കൊടുക്കാന് അയാഠംക്കു സാഭില്യവുമല്ലദയിരുന്നു്ലൊ. 
അയാം ഫാറത്തില് ഇങ്ങനെ എഴുതി. “മേ. വി. നി 
ഷേധിച്ചു. അ. ഉ. 

അഞ്ചല്മാന് നടന്നു മറഞ്ഞു. രാഘവന് പാവ 
പോലെ അവിടെ വളരെനേരംനിന്ന. പണത്തിന്െറ 
ഭയങ്കരമായ അത്ചയാവശ്ചമുണ്ടു് . കോപിഷ് ഠയാ 
യി ഭാര്യ പല്ല ഞെരിക്കുന്നതുംഅയാറം കണ്ടു. അയാ 
ഉം അഞ്ചല്മാന് പേയവഴിയേ ഓടി. 

൬൨൮൬൨. വീടകളില് കയറിയിറങ്ങേണ്ട ആ ഗവര് 
മ്മെന്റ ജീവനക്കാരനെ, ജനബഫ്ലമായ ആ ടയ 
ണില് കണ്ടുപിടിക്കാന് രാഘവനു കഴിഞ്ഞില്ല. 

] ) ] 1] 

ജയ ഥാന 

ഏഴണ൯സീസ് 

ററിമ്ചര് മര്ച്ചന്റ്സ് €& കമ്മീഷന് 
ഏജന്റ് സ്” ,--തുയം, കൊല്ലം. 

ഇവിടെ തേക്കു , ഈട്ടി മുതലായ എല്ലാ 
ത്തരം തടികളും മൊത്തമായും .ലില്ലറയാ 
യും വില്പ്പനയ്മു, തയ്യാര്. 1 

4. 123. പ് ളാന്േറഷന് തേക്കുതടികഠം 
ക്കം തേക്കുകഴകഠംക്കും ഉടനെ ആവശ്യ 
പ്പെടുക. 
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1൮40 പരരദ്ധവനി.തിരുനാറം; വിശേഷാല് പ്രതി 

ഇന്ത്യയലെഫെഡ്ധാാല് 

(കെ. പി. ശങ്കരമേനോന് ബി.എ. ബി. എല്.) 

ഇത്യയില് ഒരു ഫെഡഥേഷന് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനായിട്ടാണു 1935 ലെ ഗവര്മ്മെണ്ടു അഫ് ഇന്ത്യാ 
അക്ക് പാര്ലമെന്റില് പാസ്സ്സോക്കപ്പെട്ടതു് . അമേരി 
ക്കയിലെ ഫെഡറല്ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യന് ഭരണ 
ഘടനയും തമ്മില് വളരെ വ്യൃത്യാസങ്ങറം ഉണ്ടു. 
അമേരിക്കയില് പരിപൂര്ണ്ണ പരമാധികാരമുണ്ടായി 
രുന്ന നിരവധി രാഷ് ട്രത്ജഠം അവയുടെ പൊതു താ 
ല്പര്യ്ങക്കെ മാത്രം മുന്ന്ിത്തി അവയുടെ പരമാ 
മികാരത്തിലെ ചില. അംശങ്ങളെ ആവിടത്തെ ഫെ 
ഡല്, ശവര്മ്മെണ്ടിലേക്കു പകുരുകയാണുചെയ്ക്കതു”. 
തന്നാല് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി അതല്ല. ഇന്ത്യയില് 
ശക്തിമത്തായ ഒരു കേന്ദ്രഗവര്മ്മെണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. 
ഈ കേന്ദ്രഗവര്മ്മെണ്ടാണു ഭതിന്െറ പരമാധികാ 
രത്തിനെ ൨ചില. അംശങ്ങാം ഫെഡറേഷനെ ഘട 
കഞ്ങളായ പ്രോവിന്സുകഠംക്കു. ലേര്തിരില്യുകൊട 
ക്കുവാന് കൂടഭേശിക്കപ്പെടിട്ടമഃതു . അതുപോലെതന്നെ 
ഇന്ത്യന് ഫെഡദേഷന്െറ ഘട കങ്ങറാക്കും ഐക 
രൂപ്യ്യം കുറവാണു”. വിലിധരീതിയില് ഭരിച്ചുവരുന്നു 
നാട്ടരാജ്യങ്ങളും ബ്രി. ഇന്ത യയിലെ പ്രോവിന്സുകമും 
ആണ് ഈ ഫെഡറേഷനിലെ അംഗത്റം.ഈ കാര 
ണങ്ങംകൊണ്ടതന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരെ പുതിയ ഗ 

വര്മ്മെണ്ടു എങ്ങിനെ പ്രവത്തിക്കാന് പോകുന്നവെ 
ണ്ണം അതിന്െറ പ്രവര്ത്തനം എത്രത്തോളം വിജയ 
കരമായിതിരാന് ഇടയുയണ്ടെന്നം സംശയിച്ചിരുന്ന 
രാജ്യനിപുണുന്മാര് അന്നതന്നെ ഇന്ത്യയില് ധാരാളമു 
ണ്ടായിരുനറ. 

ഇപ്രകാരം വളരെ പ്രക്ചേകതകകളോടുക്രടിയ ഒരു 
ഫെഡറേഷന് സ്ഥാപിക്കനാതിനായി കൊണ്ടുവര 

പ്ലെട 1986 ലെ അക്കരിനാല് തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട 
ഒരു കോടതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡരല്കോട 
തി. സുനിശ്ചിതങ്ങളായ പരിധികഠംക്കുമ്മില് മാ 
ത്രം പ്രവര്ത്തനംലെയ്യുന്ന രഗ്ജുതരംഭരണസ്ഥാപന 
അറം ഒരു രാജ്ല്ത്തുമ്മപ്പ്യോഠം മവ തമ്മില് പല ത 
ക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും അവയുടെ അധികാരസിമകളേ 
ക്യൂറി ഉണ്ടാകുന്നു തു സാധാരണമാണ്. ഭരണഘടന 

യേയ്യം, അതിലെ പ്രവര്ത്തന പവ്യൃവസ്ഥകളേയുംപ 
ററി തന്നെ പല കുഴഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളും ആവിര്ഭവി 
ച്വേക്കാന് ഇടയ്യണ്ടു്. ഈ അവസരങ്ങളില് ഭരണഘ. 
ടനാവശഷ്മപ്പുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അവസാനമായ ഒരു 
തീരുമാനം ചെയ്യന്നതിനു പ്രതേക കോടതികഠം 
ഫെഡറല്ഭരണംനിലപിലുത്ള രാഷ്ട്രങ്ങളില് എല്ലം: 
ഉണ്ടു. കോടതികളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ ആസ് പദ 
മാക്കിയാണു ഫെഡറല് കോടതികഠം ഭരണഘടനാ 
വ്യാഖ്യാതാക്കളും അതിന്െറ കാവല്പട്ടികളുമാണെ 
ന്ന ചിലപ്പോറം പറഞ്ഞുവരുന്നതു . 

റ ഫെഡറല് കോടതി സ്ഥാപിതമാകന്നതിനുമുന് 
പു ഇന്മ്യയ്യു പൊതുവായ ഒരു നീതിന്യായ സ്ഥാപനം 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ പ്രവിശ്യകളെ സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം അവിടക്കളിലെ  ഹൈക്കോടതികം 
ആയിരുന്ന അത്ലൃന്നത ന്ല്ായാസനങ്ങറം.ചില പ്ര 
ത്വേക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമാത്രം ഈ ഫൈ 
ക്കോടതികളില്നിന്നം ലണ്ടനിലെ പ്രിവികരണ്, 
സിലിലേക്കു അപ്പ്ീലുകറം അയയ്ക്കുപ്പെട്ടിരുന്ന. എ 
ന്നാല് അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീംകോടതിപോലെയു 
മമ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയില്തന്നെ ഉണ്ടായിരി. 
ക്കേണ്ടതാണെന്നത്ളു അഭിപ്രായം ഭാരതീയ രാഷ് ടീ 
യനേതാക്കന്മാര് വളരെക്കാലംമുന്പുമുതല്തന്നെ ആ 
വിഷ് ക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. പക്ഷെ വളരെക്കാല 
ത്തെ -1931 വരെക്കു-അതുഒരുവനരോദനംമാത്രമായിരു 
ന്നും 

ഈ ഫെഡറല് കോടതിക്കു രണ്ടു പ്രത്യേക അധി 
കാരസിമകറം ഉണ്ടു. ഫെഡറല്പ്രശ് നങ്ങളെ സംബ 
സന്ധിക്കുന്ന കാര്ൃങ്ങളു ല് അതു ഒരു അസ്സല് കോട 
തിയായ്യം പ്രവിശ്യകങ്കിലെ ഹൈക്കോടതികളില്നി 
ന്നമുമ്മ കേസു,ക്രളെ സംബന്ധിച്ചു ചില പ്രത്യേകകം 
ര്യങ്ങളില് ഒരു അല്പ്രില് കോടതിയായും ഈ ഫ്ൈഡ 
൨ല്കോടതി പ്രവര്ത്തനം ചെയ്യന്നു. ഫെഡറല്ക്േ 
ട്തിയുടെ ഘടനുയെലപ്പൂരഠി 1935 ചെ അക്ലില് 900 
മുതല് 215 വരെയ്യമുമ വഷവ്വുകളിലാണു പ്രസ്ലാവി 
ചിട്ട. ഈ കോടത യില് ഒരു ചിഫ് ജയ്ത്കീസും 



ഉ 

ആറില്ക്രടാതെ മറ൮ ജഡ ജിമാരതം ഉണ്ടായിരി 
ണം എന്നാണു റ്്ൃവസ്ഥ. എന്നാല് 19317 ഒക്ടോ 
ബര് 1-ാംതീയതിമുതല് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ 
കോടതിയില് അക്കാലത്തു ആകെ 3 ജഡ് ജിമാരെ 
ഉണ്ടായിരുന്നുമ്മു. ഈ ജഡ് ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന 
ത്വിനുമ്മു അധിക രം ചക്രവര്ത്തി തിരു 
മനസ്തിലേക്കാണ്ട് . അവിടുത്തെ പ്പ ക്രടിയ 
അധ കാരപത്രങ്ങളാലാണു്”് അവര് നിയമിതരാകുന്ന 
തു”. സാധാരണ രീതിയില് ഈ ജഡ് ജിമാക്ക് അരു 
പത്തിയഞ്ച, വയസ്സുവരെ ഉദ്യോഗത്തില് തുടരുവാന് 
കഴിയുന്നതാണ്. ഒഴദേവാഗിക കായ്യനിര്വഹണത്തി 

ഒലുമ്മ അപ്രാഖ്തിമൂലമോ, സ്വഭാവ ദൂഷ്ചത്തെ പ്രത്യയ 
ക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികഠം ആസ് പദമാക്കിയൊ 
വേണമെങ്കില് ഇംഗ് ജണ്ടിലെ പ്രിവികയണ്സിലി 
ന്െറ അഭിപ്രായം തആരാഞ്ഞതിനു ശേഷം ചമക്രവര് 
ത്തി തിരുമനസ്ത്റിലേക്കു് ഇവരെ ഉല്ലോഗത്തില് നി 
ന്നും നിക്കം ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ടു”. എന്നാല് 
ജോലിയില് നിന്നും ഒരു ക് ളിച്ചു കാലത്തേക്കു സ 
സ്പെന്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊ സ്ഥിരമായി നീക്കാ 
നോ ഉമ്മ അധികാരം ഇന്ഡ്യയിലെ ഗവര്ണര് ജ 

 നറലിനോ, ഇന്ഡ്യന് നിയചസഭയ്യ്യോ ഇല്ല. ഭരണ 
വിഷയത്തില് താല്പപ്പം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചേക്കാവുന്നു 
രാഷ് ട്രീയ കക്ഷികളില് നിന്നും, അതുപോലെ ത 
ന്നെ ഭരണാധിപനായ രവര്ണര് ജനറലില് നിന്നും 
സ്വതന്ത്രനായി വത്തിക്കുന്നതിനാണു” ഈ വ്യവസ്ഥ 
കറം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുമ്മത്ു്. ഫെഡറല് കോടതിയിലെ 
വിധി കത്താക്കുന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെപ്പുററി ഫെഡ 
റല് നിയമസഭയിലൊ പ്രാദേശിക നിയമസഭകഭി 
ലൊ യാതൊരു വാദപ്രതിവാദവയം ഉണ്ടാകാന് പാടി 
ല്ലായെന്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഈ കോടതിക 
ളിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം ഫെഡറല് റവസ്കൂയി 
ല് നിന്നും കൊടുക്കണമെന്നും, അവയെ സംബന്ധി 
ചയ നിയമസഭകളുടെ അനുവാദം ആവശ്ചമില്ലെന്നും 
വച്ചിടണ്ട് . 

1936 ഡിസംബര് 18-ാം നു- യിലെഒരു ഫെഡ 
൭ല് കോര്ട്ട്" ആഡര് അനുസരിച്വ ഫെഡറല് കോട 
തിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്ീസിന്െറ ശമ്പളം മാസം ഒ 
ന്നക്കു് ഏഴായിരം രൂപാ വീതവും മററുമ്മു ജഡ ജി 
മാരുടെ ശമ്പളം മാസം ഒന്നുക്കു 5500 രൂപാ വീതവും 
ക് മിഫ്തപ്പെടത്തിയിട്ടുണ്ടും . ഇതിനും പൃറമെ ജോലി 
യില് ഇരിക്കുന്ന ആറാറ മാസങ്ങര്ാക്കു വര്ഷം ഒന്നു 
ക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ചെ, പവന് എന്നു കണക്കിനു പെ 
ന്ഷന് കിട്ടുവാനും അവകാശേമുണ്ടു്. എന്നാല് ഇപ്ര 
കാരമുമ്മ പെന് ഷന്െറ തുക വര്ഷത്തില് രണ്ടായി 
രം പവനില് ക്രടുതല് ആകാന് പാടില്ലായെന്നും വ്യ 
വസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എപ്പ്യോഴെങ്കിലും ഒരു ചീഫ് 
ജസ്ത്സീസ് സര്വീസില് ഇരിക്കുമ്പോഠം മരിച്ചുപോ 
യാല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ അവകാശികഠംക്കു മൂവായി 
രം പവന് ഗ്രാറവ്യററി കൊടുക്കുന്നതിനു നിബന്ധ 
നയുണ്ടു, യൃറോപ്പ്ില് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നു കാ 
ലത്താണു” ഭരാളെ .ചീഫ് ജസ്റ്റീസായി നിയമിക്കു 
ന്നാതെന്ന വരുകില് അദ്ദേഹം ഇന്ഡ്യയിലേക്കു 
കപ്പല് കയറുന്ന തീയതി മുതല് ഇവിടുത്തെ ശമ്പമ 
ത്തിനും, പെന്ഷനും അര്ഹനായിത്തീരുന്നു. അതു 
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പേരെ ത്തന്നു ഇന്ഡയില്, രീയില് സര്ചീസി 
ല് ഉദ്വോധം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാ അതും യൂരോല്പ്ി 
ല് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതുമായ ഭരാളെ ഫെഡ 
൨ല് കോടതിയിലെ ജഡ് ജിയായി നിയമിക്കുന്നപ 
ക്ഷം അദേഹത്തിനു തന്െറ വഴിച്ചിചവുകഠംക്കും മ 
വുമായി അത്തൂറ പവന് കിട്ടാനും അവ കാശമുണ്ടു്. 
ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട കി 
ട്ടേണ്ട സഞ്ചാരപടിയുടെയും മറരും നിരക്കു നിര്ബ്ണൂഷി 

യ്ക്േണ്ടതു ഗവര്ണര് ജനറല് ആകുന്നു. എപ്പ്യോഴെങ്കി 
ലും ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് അവധിയില് പോകുമ്പോം 
കുറച്ച കാലത്തേക്കു മറെറാരു ജഡ് ജിയെ പകരം നി 
യമിക്കാനുമ്മു അധികാരം ഗവര്ണര് ജനറലിനുണ്ടു . 
ഫെഡറല് കോടതി സാധാരണയായി ക്രടേണ്ടതു ഡ 
ല്ഹഛിയില് തതണു.. എന്നാല് ഗവര്ണര് ജനറലി 
ന്െറ അനുമതിയോടു ക്രടി ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് കേ 
ടതി മററു സ്ഥവങ്ങജിലും വിളിച്ചു കൂട്ടാവുന്നതാണ്. 

ഫെഡറല് കോടതിയുടെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികഠം 
എന്താണെന്ന്” അതിന്െറ അധികാരസീമയെല്പുററി 
യുത്ള വിവരണത്തില് നിന്നു തന്നെ അറിയാവുന്നതാ 
ണു്. ഫെഡറല് ഗവര്മ്മെണ്ടും ഫെഡറേഷനിലെ മ 
ദേറതെങ്കിലും അംഗവും തമ്മില് -അതു പ്രവിശ്യക 
മേ നാട്ടുരാജങ്ങമേോ ആയേക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു 

വകാശസ്ഥാപനത്തെപ്പുററി നിയമത്തേയൊ വസ്മരു 
കളമെയൊ ആസ് പദമായി ഉണ്ടാവുന്ന കേസുകളെ. 
സംബന്ധിച്ച തീരുമാനിക്കുവാനുമമമ പൂര്ണ്ണുഅധികര 
രവം ഈ കോടതിക്കു മറതുമഠണു* ഉത്തര”. ഇപ്രകാ 
രമുണ്ടാകുന്ന കേസുകളിലെ തക്കവിഷയം ഏതെങ്കി 
ലും ഒരു ആഅശ്ലിന്െറയൊ കണ്സില് ഉത്തരവി 
നന്െഠയോ വ്യാഖ്യാന ത്തപ്പുററിയോ അവ തമ്മിലുള്ള 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കരാറിനെ സംബന്ധി ച്ചതോആയി 
രിക്കണം. ഫെഡറേഷനിലെ ഒരംഗമായരാഷ് ട്രത്തി 

ല്ക്രടി പ്രായോശികമാക്കാവുന്ന ഒരു ഫെഡറല്നിയ 
മത്തെ ററിയയമ്മ ഒരു കേസായാലും ഈ കോടതി 

യില് വിസ്കൂരിക്കാവുന്നുതാണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ 
ഈ കോടതിയ്യടെ അധികാരസീമയില്നിന്നു? ഒഴി 
വാക്കി യിരിക്കുന്നതു എന്നു മുന്ധിനാലെതന്നെ കരാര് 
ചെയ്തിട്ടുമ്മ യാതൊന്നിലുംതന്നെ ഈ കോടതിക്ക് 
ഇടപെടാന് പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഇത്തരം കായ്യു 
ഞ്ങമിലാണു ഫെഡറല്കോടതി ഒരസ്ത്റല്കോടതിയാ 
യി പ്രവത്തനം ചെയ്യുന്നതു്. റ 

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവിശ്യയിലെയോ നാട്ടുരാ 
ജൃത്തിലെയോ ഹൈക്കോടതിക്കു ഏതെങ്കിലും ഒരു 
പ്രത്യേക കേസില് നിയമസംബന്ധമായ ഒരു പ്ര. 
ശനം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന തോ 
ന്നി ആ വിവരത്തിനു ആ കോടതി സര്ട്ടിഫിക്കെ 
൨൮) കൊടുക്കുന്നു എന്നുവരികില് ആ കേസിന്െറ അ 

റില് കോംക്കുന്നതിനും അവസനേതീര്പ്പ് കല് 
പ്പിക്കുന്നതിനും ഈ കോടതിക്കു, അധികരരമുണ്ടു . 

ഇപ്രകാരം സര്ട്ടിഫിക്കെററു ലഭ്യമാകാത്ത കേസു 
കളിലെ അപ്പീല്കേട്ട തീ യമാനിക്കണമെങ്കില് ഈയ 
കോടതിക്കു പ്രിവികണ് സിലിന്െറ പ്രത്യേക അ 
നുവാദം ലഭിക്കണം. എന്നാല് ഈ നിയന്ത്രണപ്യ്യവ 
സ്ഥകളെ മാററുന്നതിനും ഇന്ഡ്യന് പ്രവിശ്യകള് 
ലെയ്യം നാട്ടരാജ്യങ്ങളിലെയും വിവിധഥൈക്കോട 
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ഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച” ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനുമുള റ 
അധികരരം പ്രവികൌണ് സിലിരു ഉണ്ടു. ആതുപോ 
ലെ തന്നേയുമ്മ അവകാശവ്യം അധികാരവും ട്. 
യിലെ ഗവര്ണര് ജനറലിനേ സംബന്ധിച്ചിടത്തേട 
ഉം ഇന്ഡ।ന് ഫെഡറല്കോടതിക്കും ന0ംകപ്പെടി 
ടടണ്ടു . പക്ഷേ ഈ കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം എല്ല ഴ് 
യ് പ്പോഴും ഗവര്ണര് ജനറല് അംഗീ ടരിക്കണമെ 
ന്നും, അതനുസരിച്ചുതന്നെ പ്രവത്തിക്കണമെന്നും നി 
ബന്ധമില്ല. കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം അംഗീക 

തികളിൽ ഉഞ്ടാഭ്യ് വിധിതിര്പ്പകളെ അടിസ്ഥാ 
.നമാക്കിയുത്തു അപ്പ്ിലുകഠം രു അവ 
യില് അവസാനതീര്പ്പ് കല്പ്പിക്കുന്ന തിനുമുള്മ അ 

. ധികാരംക്രടി ഈ ഫെഡറല് കോടതിക്കു കൊടുക്കാ 
വുന്നതാണു”്. ആ അധികാരം ഈ കോടതിയില്ഫെ 
ഡറല്, നിയമസഭയില് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമ 
ത്താല് മാത്രമേ നിക്ഷിപ്ലമരക്കാന് ഇന്നത്തെ ഭരണ 
ഘടനയനുസരിച്വ നിവൃത്തിയുള്ളു. 

നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഹൈമക്കാടതിയെ സംബ ചോദ്യം 
ന്ധിച്ചു ഒരു വ്യത്ചാസമുണ്ട് . ഫെഡറല്കോടതിയ്യടെ 
നടപടിക്രമത്തില് ഒരു നാട്ടരാജ്യത്തിലെ ഹ്ൈഭക്കാ 
ടഭത്ിയുടെ തീര്ല്വയിന്മേല് ഭരു കക്ഷിക്കു ആക്ഷേപ 

_മുണ്ടെന്നുവരികില് ആ കേസ്ധിനെപ്പുരരി ഫെഡാല് 
കോടതിയ്യടെ ആലോചനയ്ക്കു വേണ്ടി ആ കേസി 
ന്െറ വിവരങ്ങറം തയ്യാറാക്കാന് ആ കക്ഷിക്കു ഹൈ 
ക്കോടതിഃയോട അ ഃഷക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്ച്. അത്ര 
പോലെതന്നെ ഫെഡറല്കോടതിക്കു ഏതെങ്കിലും 
നട്ടരാജ്യത്തിന്െറ ഭരണാധികാരിയോടു ഒരുപ്രത്്യേ 
ക കേസിലെ വസ്തുതകളെയും അതിന്െറ തീരുമാ 
നത്തിനു ആസ് പദമായ നിയമങ്ങളെ യുംപററി ഒരു 
റിലപ്പ്യോര്ട്ടു അവിടുത്തെ ഹ്ഥൈമക്കാടതിമയാടു വാത്കി 
അയയ്മണമെന്നു ആവശ്ചപ്പെടാവുന്നതാണ്ട്. അങ്ങ 
നെ ആവ ശ്യപ്പെടന്നപഷഷം ആ അപേക്ഷ ഭരണാ 
ധികാരി ഗഥൈമക്കാടതിയിലേദള് അയയ്ത്രകയ്യം 
“ഹൈമക്കാടതി വേണ്ട വിവരങ്ങാം നല്കുകയും ചെ 

ന്ന. ഈ വിവാത്ങാംചൊണ്ടു ഫെഡറല്ഃകാടതി 
തൃഖ്ലിപ്പെടന്നില്ലെങ്കില് കരടുതൽ കായ്ക്കുങ്ങാം ഉറംപ്പെ 
ഭൃത്തുന്നതിനായി ആദ്യത്തെ റിപ്പോര്ട്ടു മടക്കി ആയ 
യ്്ാനും ഫെഡറല് കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടു. 

ഫെഡറല് ഃകാടതിയിലെ അസ്സല് ഭകസു കളില് 
നിന്നും ഇംഗ് മണ്ഞിലെ ഹിസ് മജുസ്ത്കി,ഇന് കൌ 
.ണ് സിലിലേക്കു അപ്പീല് ഉണ്ടു. ഭരണഘടനാസംബ 
സന്ധമായ കാര്യങ്ങളെപുററിയുമ്മ കേസുകളിലെ അവ 
യോനതിര്പ്പ്ിനു മ്മ അവകാശം ഇംഗ് ഉണ്ടിലെ പ്രി 
വികരണ്സിഷിനാണു”. ഇന്ഡ്യന് ഹൈക്കോടതി 
കളിലെ സെഷന്സുകേസുകളുടെ വിധികള്കില്നി 
ന്നും അപ്പ്ിലുകരം സാധാരണയായി പ്രിവികണ് 
സില് കേംക്കാറില്ല. ഫെഡറല് കോടതിയിലെ അ 
പ്പീല് കേസുകഠം തീരുമാനത്തിനുശേഷം അതാതു 
ഹൈമക്കാടതികമളിലേക്കുതന്നെയാണ് മടക്കി അയ 
“യ്്ലാവ മമത . ചില പ്രത്യേക പരിത സ്ഥിതികളില് 
കീഴ് ക്കോടതിയിലെ കേസുകഠം നിറൃത്ത വയ്ക്കാന് 
ഭി ഉത്തരവു ചെയ്യാനുക്മു അധികാരം ഫെഡറല് കോ 
ഭതിക്കുണ്ടു്. 

സാക്ഷികരംക്കു സമന്സ് അയയ്ക്കുക, പ്രമാണ 
“അ്ങറം ഹാജരാക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുക മുതലായി സാ 
ധാരണ കോടതികഠംക്കുമ്മ സകല അധികാരങ്ങളും 
അസ്സ്റല്കേസുകളെയ്ും അപ്പ്രില്കേസുകമ്െയും സംബ 
സ്ഥി ഫെഡറല്കാടതിക്കുണ്ടു. 

ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ഒരു പ്രധാന പ്പ 
ഏര്നം ആവിര്ഭവിക്കുമ്പോഠം ഇംഗ് തണ്ടിലെ പ്രധാന 
മന്ത്രിക്കു അട്ദേഹ ത്തിനെ 3അപേക്ഷപ്ര കാരം"ആ വി 

രിക്കപ്പെടന്നില്ലെ കില്, അതിനെപ്പുററി 
ചെയ്യുവാനും കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല. ഇര കോ 
തിയുടെ ഓഈഃദ്്യാശികഭാഷ ഇംഗ് മീഷാണ്ട്. 
ഡാല് ഭപ്ാടതിയുടെ ദൈനംദിന 

കാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിനു തന്നെയാണു്. 
റി 
₹ 

ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനാനിയമത്തിന്െ ല്യം 
ഖ്യാന ത്തെപ്പറഠി ഒരു പ്രഃത്ചയ ദതയുന്ടു. ഇന്ഡ്ധയി 

ചെ ഫെഡാല് ഭരണം തന്നെ മ൭൮ ഫെഡറേഷന് ഭര 
ണഘടനകദംളില്നിന്നും വ്യത്യ സ്തൂപ്പെട്ടതാണെന്നു മു 
ന്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട ല്ലാ? അതുകൊണ്ടു അവിടങ്ങ 
കിചെ ഭരണഘടനാനിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായി 
ടമ്മ തീട്ട ദാളിവെ നിയമത്ങതെ ഇന്ഡ്യന് കോ 
തിയ്യ അഭതപടി സ്വീകരിക്കാന് നിവ്ൃത്തിയി 
ലാതെയാണിരിദകന്നതു എന്നു വരുദ്പിചും ഈ കേ 
ടിക്ക യു ദതമെന്നു തോന്നുന്ന നിയമങ്ങമെയും., നട 
പടിക്രമത്ങദമളയും., ഭരണഘടനാ വ്യാഖ്യാന ജില് 
സവി ദരിഭക്കന്ടതായി വരുമെന്നാണു ഫെഡറല് കോ 
ടഭതിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചീഫ് ജുസ്ണ്ീസായ സര് മേഃ 
റീസു ശ്വയര് ഒരിക്കല് അഭിപ്പായപ്പെടടതു”. അദ്ദഹം 
പറയന്നു “കാനഡായി ലേയും, ആഃസ്ര്രേലിയായിലേ 
യാ അമരിക്യിലേയും ഫെഡറല് കോടതി ചളിലെ 

തീര്പ്പകാം ഈ കോടതിയെ ഒരു പ്രദ്മാരത്തിലും ബെ 
സ്ധി മെന്നിച്ച. എന്നാല് ആ തീര്ടൂ കരം ഇവിടത്തെ 
ഫെഡാല് ചോടതിയിലെ കേസുകംര്ംക്കു പ്രസക്തമെ 
ന്നു തോന്നുന്നുപദഷം തീര്ച്ചയായും അവ അര്ഷിക്കഷ 
ന്ന ബഥുമാനഃത്താട്ടം, ശ്രദ്ധ2ഃയാടുംക്രടി അവയെ പ 
രിശണിക്കന്നുതാന്നു.” ഇന്ഡ്യന് ഫെഡറല് കോട 
തിയുടെ അഭിപ്പായത്തോടട യോജിക്കുന്ന തീര്പ്പുക 
ഒരെ അതു് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. ഭരണഘടന സം 
ബന്ധില്വ നിയമങ്ങളുടെ വ്യ്യാഖ്യാനങ്ങഠംക്കം വിശ 
ദീകരണത്കാംക്കുമായി അതിനു അടിസ്ഥാനമായ 
വൈററ് പേപ്പുറിന്േയും. ഇന്ഡ്യന് ഭരണഘടനാത്ത 
നേ സംബന്ധിച്വമ്മ ജോഷയിന്റു സെലക്ട് കമ്മ 

ററി റിപ്പ്യോര്ട്ടിന്േയും പരാമര്ശിക്കുന്നതിനും ഇത 
കോടതിയ്മു അധികാരവും അവകാശവ്യം ഉണ്ടെന്നും 
സര് മേറീസുശവയര് അഭിപ്പായപ്പെട്ടിടടണ്ടു് 

ഈ ഫെഡ്റല്കാടതിയ്മു ഭാവിഭാരതത്തിന്െ ൨ 
ഭരണഘടനാ നിയമാവഷി ര പ വല്ക്കരിക്കുന്നു 
കാര്ച്ത്തില് തീര്ച്ചയായും ഒരു വലിയ പംകുണ്ടാവു 
മെന്നും അതിന്െറ പ്രശസ്തിയും പ്രയോജനവും സ്വച്ച 
തന്തരഭാരതത്തേ., അന്തര്ദേശീയ രംഗങ്ങളില് 
ല് യശസ് ക്കരമാക്കിതീര്ക്കമെന്നും 
മായി ആശിക്കാവുന്നുതാണ്ട്. 4 0ോര് 

ക്രടുത 

ഫെ 
നടപടിക്രമത്ജ 

മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിരുമ്മു പരിപൂര്ണ്ണമായ അധി 

നമുക്ക ന്യായ 



ി പയരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്ര തി 1946 

പതി പത്തനം അം ത ത് 
ം . നായാ പു 



1946 പരരദ്ധവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല് പ്രത റു 

ന, 

(നാലാങ്കല് കൃഷ്ണപാ ള്ളൂ എം. ഏ. എല്. ററി) 

(ഉന്നതമായ പ്രതീക്ഷകകോടെ അയാഠം അവ | 

ഭെച്വെന്ന. കുടിലതയയം വഞ്ചനയും കൊടിപറത്തുന്ന 
അവിടത്തെ അയാളുടെ ജീവിതം ശോകപ്പയ്യയവസായി 
യായ ഒരു നാടകമായിക്കലാശി ച്ചു. ഒടുവില് അടി 

ത്തപററിയ ആശകളും സ്വപനങ്ങളും അടിച്ചുവാ 
രിയെടുത്തുകൊണ്ടു” ഭായാഠം ഗ്രാമപ്രദേശത്തുമുമ ത 
ന്െറ എളിയ കടിലിലേക്കു തിരിക്കുമ്പോരംചെയ്യുന്ന 
ആത്മഗതം) 

(ഒരു നാടകീയസ്വയോക്തി) 

ദേചി, നിന്തിതമുമ്പില്നിന്ന "ഞാന് 
പോയ് മറയാനനു ജ് തെനല്കണേ! 
ലേശമില്ല പരിഭവം നിന്നില് 
ക് മേശഭാരം ചുമന്നകൊതമ്മാം ഞാന്; 
നിന് കൃ പയ്യ്യായ് നമോവാകമെന്നു - 
മെന് കവിതകറം പാടി നിന്നിടും........ [ ര് ൧ 

അന്നനീയെന്നെയിങ്ങോട്ടുമോദം ച്ച് | ളള 
തിക്ങിടുന്ന മൊഴിഷാല് ക്ഷണിയയ്യെ,, പ ്യളള്ളാപ്പി എ യ 
ഓര്ത്തിരുന്തില്ല,യെന്നെ ചവ്തിക്കാന് കര്മ്മനൈപുണിയില്ലാത്തവന് ഞന്; 
കോല്പട്രട്ടന്നു കാഷ്കം നി ഗ്രഡ്ഥം. കാഖെതൊക്കെമറച്ചപിടിക്കാന് 
വന്നഞാന് നിന്സവിധത്തില് നിന്തൃ കേഠംപ്ലുതൊന്നും പറയാതിരിക്കാന്, 
മിന്നിടുന്നാ പ്രതീക്ഷകമോടെ, ലോകരന്ത്രം വശമില്ലെനിക്കു 
വന്ന ഞാന് നിന്െറ സന്നിധാനത്തില് ഹേ, കപടവിലാസിനി, തെലം........ 
പൊന്നണിഞ്ഞ കിനാവോടുക്രടി; വല്ലനാട്ടില്പുറത്തിന്െറ കോണില് 
പൂവൃടലേന്ത്രം പുഞ്ചിരിപോലെ വല്ലപാടും കഴിഞ്ഞുകൊകതള്ുമാം ഞാന്; 

ദേവി, ഞാന് വന്ന നി വിഭളിച്ചപ്പ്യോരം; കാട്ടരുവിപോലാരുമറിയാ- 
ഗ്രാഘ്യയമല്ലായിരതന്നെനിക്കുന്ന താത്ത ഖേദം വിജനഭൂവിങ്കല്, 
മോഹന, നിന്െറ വഞ്ചനയൊന്നം, ഒച൮യൊന്നമുളവാക്കിടാതെ 

വന് വിഷം നിന്െറ മന്ദഹാസത്തില് സ്വ്ുമായിച്ചരിച്ചുകെൌമ്കേ*ം ഞാന്; 
തഞ്ചിനിന്നതറിഞ്ഞിളഭഹാ! ഞാന്; ആശകമേ! എന് സ്വൈരത ഭഞ് ജി. 
ജീവരക്തം കടിക്കവാന്, സ്നേഹ ച്ചാഞ്ഞടുക്കാതകലെ മരുവിന്; 
ഭാവമെന്നോട കാട്ടീടടമെന്നായ്, വന്നിടേട്ടെ, പ്രതീക്ഷകളോ മേ- 
ഹാ കിനാവിലും വിശവസിച്ചീലാ; ലെന്നരികില് മുദുസ് മിതം തൂകി; 
സാദസിയായ് ക്കരുതിലനിന്നെ;........ കാണ്മ, ഞാന്, നിങ്ങറഠം തന്െറ ചിരിയില് 
നിന്െറ കണ്മ,ന വെട്ടലിന്നൊപ്പം കാപട്പയത്തിന് കുത്ത നിഴല് കഠം........ ളി 
നൃത്തമാടാൻ വശമില്ലെനിക്കു; മോടികറം വേ,ണ്ടെളിമതന് കെരച്ചു- റി 
ധര്മ്മബോധം പണത്തിനു വില്ക്കാന് വാടിയിലൊരുരാപ്പാടിപോലെ, 
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[॥ [) 

16 പഠയരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല് പ്തി 1946 

മാനഗീതം പൊഴിച്ചും, കരഞ്ഞും കോമളങ്ങളാമാഹ്ൃദയങ്ങരം 
മാനവട്ടഷ” ടിയെത്താത്തദിക്കില് , ജീവിതത്തിലെനിക്കുമ്മുനഘ 
ചെററുപോലുമുപടവമാര്ക്കും ശ്രീനികേതങ്ങളാണവനിത്ച്യം. 
തട്ടിട്ടവാനിടയാക്കിടാതെ. ഭാവു കംത്തിന് തളിരു കം ചൂടി 
ഇപ്പുരാജിതജീവിതം സ്നേഹ ലാല സിക്കട്ടെയസാറ്ൃഭത്ങാം............... ര് 
സത്തഭതേടിറ്റമിച്യുകമട്ടെ:!.... യ; 6, ിം 

ക ച. ക. ര് പോകുയാണിതാ യാതൃയംചൊല്ലി 
ദു:ഖപൂരിതമായദിനുങ്ങം ശോകഭാണ് ഡവുംപേഠിഞാന് ദേവി 
മുഗ്ഭദ്ധമാക്കി ഹാ, വേന്നുഗാനുത്താല് ] വന്ദനുലുമുര മുഹ്ൃദയ- 
പിന്തുടന്നനി ഴലുപോലെന്െറ സ് പന്ദനത്തോടുപോണ്ഞമന് ദേവി 
നൊന്ത ചിത്ത കഠാംക്കാലംബമാി. താദമാഠായ സ്വപ്പ് നമടിച്ചു- 

റ ളി - ലി വാരിഞാനിതാപോവുകയദയി; 

ട്നിങ്ങളെഞാന് പിരികിലുമെന്നും ഓര്മ്മയില്നിന്നമായ്കു ണേ,നീയെന് 
നിങ്ങകോടൊത്തുനില്ക്കുമെന് ചിത്തം മര്മ്മഭമകമായചരിതുംം 
ജീവനിലുംപ്രിയം നിങ്ങഠംതനന്െറ | അല്പവുമെന്ന ബാ മുര നെനിന്നുമ്മില് 
പാവനമാം സ് മരണഭപാലും മേ. ത്തട്ടിടാഞ്ഞാല് ചരിതാര്ത്ഥനായിഞാന്ം 
വിസ് മൃുതിതന് കരങ്ങംക്കുമാഷ്ക്കാ- നല്പകാലംവരുമോ?--വരികില് 
നൊക്കു കില്ലസ്സുവര്ണ്ണൂസൌഭ്റാ യം നമ്മഠംതങ്ങളിലന്നു കണ്ടോളാം യ 

നം റ [. ചു 1... പോകയറണുഞാന് കഷ്ണ്ണ്നീരുമായി 
ഹാ, മറക്കാന് കഴിവില്ലെനിക്കാ- സ്വീകരിക്കെന്നമസ് കതി, ദേവിം 
പ്രേമശീതള മാംഹ്ൃദയത്ങറം, പോകയാണുപരാജിതനായ് ഞാന് 
ഹാ മറക്കാന് കഴിലില്ല കാവ്യ നീകനിഞ്ഞു,വിടനല് കിയാലും. 

[രായ ദുമവയാവയതയയയമവമാരയായയയ യമായ 
ലാട ഠ്വ ടാലോടാട്ട്ാ്ാ്ട്്ട്. റ 

മു 

1000 ബി 3 3:00. 
സഠാമ്ധാറമ്മന്ന 1 ഠാ ട്ഥന്ന സ്പ ന്നാ 112510 ല് 3 

4. ൭11211. 13൧74%. ടി 
ല്ലി 00൦൦: 0.01 പ്പ. 8 

ദര ചല55: 

ജ്; 

0040 ! മിഥ്യ 0144-70 4൮0 
20022420 സ്ല്്വിദ്യദന  & 00-൪൧, 0412 : 
്ദ്ഥ്ഥ/ ത്ന ല് ദ്വ 20 ടം 
00-0൧ വിധി ്ലു്പില്യ എല 
23100029 ദീപ അധി അധര ിട 
7; ' ൧100  40120ല0/7 ദ്ധി 4: 
903 0൦ലഥട: 2൩൭൭൧൧൧൮൩൨ ന ശൃമുട്ട് ടി 

ഠസ്തത്്നു 14421000 
൧ഡഥാിടം് ച്ച് ലി, ടട 5॥.00,000 118 
[ട്രി മന ടധാടസ്ബാഠി 068 നി ടട. 25,00,000 ടി 
൧00 ൭൧4൧2 ലട ടട. 14,22,445 ട[[8 

൩൩.൬. 0 നനനനേഭ ൭൨25 ൨ നര ജയ ടാനണ്ടട നഅന്തമാ ജന്യ, 
10 112145 ൧017 1റ 1൧ റ 0൭ ൧൨7 ൭ റ്അഅ ടല. റ 2, ൭. ഡുട്സ ചക്കി, 1 

പമ. 7൫, വിട 
[8 8181 മാമവ 202റ0തുറ. റ് വിത്തം വി ച തി ലയ ് 

ൽ ി ആ്ഥ്ഥ്്ഥ്്5ന്ന് 
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 “ധുത്തനന്െറ കൈയില്. 

(പി. അനന്ത൯പ തൂളൂു എ൦. ൨൫.) 

൨ ഒടുകേരഭത്തില് ആഴ് വാഞ്ചേരിതമ്പുരാക്കറം 
ഏതാനും മനുഷ്യരെ ധനുര്ഭവേദം അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരുന്നു. അആത്മവിനോടത്തി ന വേണ്ടിമാത്രമാണ് 
അപ്രകാരംചെയ്തുതു . ശിഷ്യരും സാധനുചതുഷ് ടയ 
ത്തോടുക്രടിയവരായിരുന്നാതിനാല് വിജ്ഞാന സ 
മ്പാദനത്തിനുപ്പറത്തു” അവക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നി 
ല്ല. എങ്കിലും പ്രയോഗ സമര്ത്ഥമായയ് ഞാനം എ 
ഞ്ങനെയാണു വെറുതെ വച്വുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുതു 4 ൭ 
ട്ടത്തിലൊരുത്തന് ഒരുദിവസം അനുഭല്യദയ സമയത്തു് 
ഒന്നു പ്രയോഗിച്ചുന്മോക്കി. ഒരു ഈക്കില് ശരപ്രഭയാ 
ഗം. ആ മുറിക്കകത്തു വിത്തിനായി തിരിഞ്ഞുണക്കി 
കെട്ടിത്തുക്കിയിരുന്ന കരശ് മാണ് ഡവിീരറ്മാരെഎല്ലാം 
തുമച്ുകൊണ്ടു അതു രാമബാണംപോലെ പോയി. 

ശിഷ്യയന്െറ നിര്ഭാഗ്യത്തിന്” ഓരോ കമ്പകൂ്ങയി 
ല് നിന്നം നീരു” ഇററിറവുതാഴെ വിണതു ഗുരുവരന് 
വന്നാോപ്പൂറം കണ്ടു. അഭ്യാസം എന്നെന്നേക്കുമായ നി 
ത്തി;മനയ്കലുണ്ടായിരുന്നധനര്വേദഗ്രന ഥങ്ങളെല്ലാം 
കുട്ടനശി പ്പിച്ച. 

പഠിച്ചചന് ധൂത്തനായാല് ശാസ്ത്രത്തിന്െറഗ 
തിഎന്താണ? അവന് പിന്നെ മനുദ്ല്യനല്ല, രാക്ഷ 
സനാണ് .““സാക്ഷരാ വിപരിതാശ്ചേത 

രാക്ഷസാ ഏവകേവലം?”” 
രാവണനും ഹിററ് ലം നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാ 

ണ്. 
പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കി മനുഷ ന്െറ സുഖം വര് 

ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമു ആധുനിക സയന്ഡസിനന്െറ അ 
ഭൃൂടയം ആരും കാംക്ഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതി 

ന്െറ നാശകശക്തി ആലോചചിക്കു ന്വോഠം 
“സര്വം വസ്തു ഭയാന്വിതം ഭവിസണദം 
വൈരാഗ്മേവാ ഭയം" 

എന്നടങ്ങിപ്പാക്കവാന് തോന്നും. ഭാരതീയക്ക സയന് 
സുകൊണ്ടു മല്ലിടവാന് ഇതുവരെ ഇടയായിട്ടിലെങ്കി 

| 

0 
മുംഇനിഅതിനു തയ 
റയോിരിക്കണ.മളല്ല? 
എന്നാലോചിക്കുമ്പോ 
ം സ്വാതത്ര്യ ല 

ബ്ധ।യില് പോ ലും 
ന നിരാശയു ണ്ടാ വന്നു. 

0) എന്നാല്യുഭാം ഉണ്ടാ 
.യില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ സ 
മാധാനകാലത്തു പോ 
ലും ഇനി സ്വസ്ഥത 
കൈവരുന്നതാണോ? 

പാശ്ചാത്ൃരാ ജ്യ ഞ്ജ 
ളിഃലക്കു കണ്ണ്ണോടി 

ക്കുമമ്പാറം ഏത്താണ്ു 

കാണുന്നതു ?യൃഭ്ധകര 
ലത്തെന്ന പോലെതന്നെ സമാധാനുകാലത്തും സയന് 
സിന്െറ ദുരുപ്രയോഗം മുറയ്ക്കു, അടക്കുന്നുണ്ട് . അവിടു 
ത്തെപ്പ്പോലെയയതുമു തൃറുനിലമാളികകളും, അദധോലോ 

ക സഞ്ചാരപഥങ്ങളും, ആകാശവിമാനങ്ങളും , ജന 
പെരുപ്പവും മററും മററുമുത്മ നഗരങ്ങഠം ഇവിടെ ഇ 

ല്ലെന്നുമുമതു ഭാഗ്യംതന്നെ. ആധുനികസയന്സിനന്െ 
ദുരാചാരങ്ങറാക്കു കേളിരംഗമാകവാന് നമ്മുടെ പട്ട 
ണങ്ങാംക്കു് ഇനിയും കുറെക്കാലംമ്രടി വേണ്ടിവരും. 
വന്നാല്പിഴന്നെ കഥകഴിഞ്ഞു എന്ന വിചാരിച്ചുകൊ 
തുമ. 

രോ 

തട് 

ക പു 4 4 
കിം. 

സത്തും സത്തും ലാകോല്പ്പുത്തി മുതല്ക്കു 
മുളുതാണു. എന്നാല് താരതമ്യംകൊണ്ടുനോക്കുമ്പോ 
0ം അസത്തു” എത്ര വഭ്യിച്ചുപോയി, ഒരു നല്ല കായ്ക്ു 
ത്തിനെതിരായി എത്ര തിദ്മകളാണു കാണാന്കഴി 
യുക! പറഞ്ഞാല് വിശവസിക്കാത്തമട്ടിലാണ് ആധു 
നിക സയന്സിനെ പാശ്ചാത്ചള് വ്യൃഭിചരിപിച്ചിട്ടു 
മുതു”. സ്ത യോക്കുപട്ടണ്ത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തി 

ി 

ശ്ശ്. 



നിന് 

19 പഠരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 1946 

ന് അല് 
അടിയില് വിവരിക്കുന്നതു”. 

ടെലഫോണ് (വാഗ വാഹിയന്ത്രം) മനുഷ്യ 
ക്ട് ഒരു ദിവവാനുഗ്രഹമല്ലെ? എന്നാല് അതിന്െറ ദുരു 
പയോഗമോ അളവില്ലാത്ത അനര്ത്ഥത്തിനു ഹേതുഭ 
തമാണ്. ന്ൃയോക്കിലെ ഒരു അഭിഭാഷകപ്രമാണി 
ബന്നുററ് ബഫുസമര്ത്ഥനും യോഗ്യനും ആയിരുന്ന 
ക്ൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ ഉല്കൃഷ് ടമാസ്ധ്യന്മാരുമായിട്ടാഞ്് 
അയാം മരിക്കമ്പോരം ഏഴു കോടിപവന്െറ സമ്പാ 
ല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാംതരം ശാസ്ത്രൂജ് ഞനാണ്. രാ 
ത്രിയില് എന്ന വേണ്ട പകല്തന്നെയും ആളുമാറം.ര 
രീരപ്രകൃതിപോല്യം ഈ ആഠംമാറാട്ടത്തിനു യോജി 
ച്ചമാതിരിയില് പരകപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ട് . ചുരുക്കിപ്പറ 
ഞ്ഞാല് ഒരു ഇരട്ടജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണ്. ഒ 
രുകോടീശവരനന്െറ വക്കീല്യം വീട്ടില് നിത്ചപരി 
ചിതനും ആയ ബന്നററ് തന്െറ തസ് ക്കരസംഘ 
ത്തോടുചേന്ന് ഒരുരാത്രിയില് കോടിശവരനന്െറ ഭവ 
അം തീവെട്ടിക്കൊമ്മചെയ്ത് നാലുലക്ക'ംപവന് 
കൊണ്ടുപോയി. പിറേറദിവസം അവന്പതിവുപോ 
ലെ ആ വിട്ടില് ത്തതില്ലം സ്വികരിക്കയുംചെയ്തു. 
കോടീശപരന്െറ കയ്യ്യിലകപ്പെട്ട ഒരു രേഖാപ്രമാ 
ണം നശിപ്പിഴക്കണ്ടിയിരുന്ന. അതിനാണ് അയാം 
ചെന്നതു . തലേദിവസത്തെ മോഷണത്തെപ്പുററി 
അന്വേഷിക്കാന് മിടുക്കനായ പോലീസ് ഇന്സ് 
പെക്കറും വന്നിട്ടുണ്ടു . നേരം ഇരുട്ടാറായതേടടുക്രടി 
എല്ല്ാവരുംപോയി. അപ്പോം ടെലിഫോണില് വി 
ികേട്ടു കേടിശവരന് ശ്രദ്ധിക്കാന് ശബ ദഗ്രാഹി 
കയ്യ്യിലെടുത്തതും മുതിയ്ടഞ്ഞതും ഒപ്പുംകഴിഞ്ഞു. 

ബന്നററ സല്ക്കാരമുറിയില് ഇരുന്ന സംഭാഷണം 
ചെയ്തു സമയം യാളുടെ അനുചരന്മാര് വട്ടിന്െറ 
മറെറാരു ഭാഗത്തു” ആ ഘോരകൃത്വത്തിനു വട്ടംക്രടുക 
യായിരുന്ന. ഒടുവില് ബെന്നററ., പോകേണ്ട താമ 
സം മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നളുള. അയാം പതിവു പോ 
ലെ വേഷം മററി ഏതാനും നേത്ത കമ്പികളും ഒരു 
വൈദ്യത വറരംട് മീറററുമായി പ്രത ഭവനത്തില് 
കടന്ന. പിന്നെ വാഗ്വാഹിയുമായ। അതെല്ലാം ഘ 
ടിപ്പിക്കാന് കുറച്ചു സമയമേ വേണ്ടിവന്നു. അനുവ 
ഡി പരിചാരകന്മാരും, അതിഥികളും ഒക്കെയുമുമ വി 
ട്ടിലാണു് ഈ ക്ൃത്ചയത്ങം നടത്തുന്നത് എന്നോര്മ്മ 
വേണം. പക്ക വീട്ട് അത്രവലൃതാണു്; നാല്പ്പതു 
നിലയില് കഠയാതെ കാണും. 

ലി 

കോടിത്വരന് തനി ലയയയമമ എന്ന മനസ്സിലാ 
ക്കിയ തസ് ക്കരപ്രമദ്നി സന്ദേശം അയപ്പ്യിച്തും, 
അദ്ദേഹം ഫോണ് തൊട്ടല്പ്യോഠം മരിച്ചതും എല്ലാം ഏ 
താനും നിമിഷങ്ങര്ാക്കു മ്മില് കഴിഞ്ഞു. അയാര്ംത 
ന്നെ അകത്തുകയറി. ഫോണ് പഴയ പടി വച്ചിട്ടു പു 
ത്രിയ കമ്പികളെല്ലാം മാറി. താക്കോല് കിട്ടായ്ക 
യാല് നിരാശപ്പെട്ട. പക്ഷെ ശാസ്ത്രം കരസ്ഥമല്ലെ? 
അയണ്ത്തക്രൈഡ,ം അമൂമിനിയംപൊടിയുംക്രടി ക 

സ 

ത്തില്വാല് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി ചൂടുകിട്ടും. ഇരിമ്പ 
പെട്ടിയുടെ മുകളിലിരുന്ന അലങ്കാരപ്രതിമ ഉറയി 
ക്ടിരുന്ന കൈകൊണ്ടു മറേറിവച്ചു. 
വിരലടയാളം പതിയാതിരിക്കാനാണു” മേല്പറഞ്ഞ 

ഉറയിട്ടിരുന്നുതു 

മുന്മായി നടന്ന ചിലസംഗതികളാണ് | പാടി ലട്ടിക്കലത്തി സ്വത. പെട്ടിയുടെ മുകളില് 
ഇട്ടു രണ്ടുചെ റിയമഗ് നിഷിയംകമ്പികംകൊങ്ങു തീ 
കൊളുത്തി. പൊട്ടല് ഉണ്ടായില്ല. രു ചെറിയ പപ്പട 
വട്ടത്തില് ദ്വാരം വീണ. അതില്രടെ കൈയിട്ടു ആ 
തസ് ക്കരപ്രമാണി ഒരുകടലാസുകെട്ടെടത്തു. പഴയപ' 
ട്രിപ്രതിമകൊണ്ടു ദ്വാരംമൂടി വന്നവഴിയേപോകയും: 
ചെയ്തു. 

കോടീശവനന്െറ ശവസംസ് ക്കാരത്തിനുശേ 
ഷം മകം എലീന,സി ഐ ഡി ഇന്സ്പെക്ടറെ 
വരുത്തി കുററാന്വേഷണം തൂടങ്ങി. അയാം സുമുഖ 
നും സയന്സില് ഡാക്കര് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടത്മ ആ 
മാണു”. അയാഠം ക്രടെക്കൂടെ വന്നം പോയും എലീ 
നയുടെ കാമുകനും ആവാ൯തുടങ്ങി. ബെന്നററ് ഇതി 
നെല്ലാം ഭക സാക്ഷിയെന്നോണം ക്രടിയിരിക്കയാ 
ണു .ഇന്സ് പെക്ടറെ അകറരാനെന്തറണുപണി₹ രണ്ടു 
ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോം കെന്നഡിയുടെ അടുക്കല് 
(അതായിരുന്ന ഇന്സ് പെക്ടരുടെപേരു*) ഒരു ഡാ 
കൂര് ചെന്ന. തോല്സഞ്ചി തുഠന്നു ഒരു ശുപാര്ശക്ക 
ത്തെടുത്തു കാണിച്ചു. ജര്മ്മനിയിലെ ഒരുഓഷധനി 
ര്മ്മാണശാലയുടെ ഡയറക്കരായ ഡാക്കര് ഷാസ്ത്റി 
ന്െറ കത്തറയിരുന്ന അതു”. ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയ 
യില് പ്രസിദ്ധമായിത്തീന്നിട്ടുള്ള “മായാമയ്ക്കം""ക 
ണ്ടുപിടിച്ചത്ു് അദ്ദേഹമാണു. അതിനുമു മരുന്ന കു 
ത്തിവച്വാല് ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തു നാം എന്തുചെ. 
സ്തലം മറന്നപോകും. എന്നാല് ബോയക്കേടുണ്ടാവുക 
യയമില്ല. ക് കോറോഫ റത്തിനുപകരം നല്ല വിദ്യ. 
സ്തൃയോക്കിലെ ികഠംക്കായുമ്മ ആശുപത്രിയില് അ 
തൂ പ്രയോശിക്കാറുണ്ടു'. ഏതു പ്രസവക്മേശവും 
പിന്നീടറിയന്നതല്ു. ഈ സവ്വദായം അമേരിക്കയില് 
എത്ര മ്വിജയപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്നറിയാനാണു പ്രതി 
പുരുഷനായി ഡാക്കറെ അയച്വിട്ടുമുമതെന്നായിരുന്നു 
സറേദശം. ഇന്സ് പെക്ലൂര് അയാളെ അപ്പ്യോരംതന്നെ. 
ആശുപത്രിയില് കൊണ്ടുചെന്ന് *മായാമയക്ക"പ്ര 
യോഗവിദഗ് ഖധനായ ഡാക്ലക്ക പരിചയപ്പെടുത്തി. 
അതു നല്ല തക്കമായിരുന്ന. അപ്പോഠംതന്നെ ആ മരു 
ന്ന്, അതായതു” “ഷോപ്പ്പോലാമിന്"" ഒരു രോഗി 
ണിക്കു കുത്തിവയ് ക്കയായി രുന്ന. സിറിഞ്ച.ം ചെറി 
യ മരുന്നകപ്പിയും അടുത്തൊരു പീഠത്തില്വ ചവിട്ട് 
ഡാക്ലര് നുവാഗതനുമായി കുറേനേരം സംഭാഷണം 
ചെയ്യ. അതിനുശേഷം അവരിരുവതംക്രടി വേറെ 

ചില കേസുകാംക്രടി അന്വേഷി തിനുശേഷം പു 
തിയ ഡാഷ്ലരും ഇന്സ് പെക്കുറും യാതുപിരിയുകയും:- 
ചെയ്യ. “ ഷോപ്പാലാമിനും”” സിറിഞ്ച.ം അവിടെയെ 
ങ്ങും പിന്നീട മഷിയിട്ടരിച്ചിടപോലും കണ്ടില്ല. 

ടി ിി പി നി 

അന്നരാത്രി എലീന ഗാഡനി6യെ പ്രാപിച്ച 
പ്രേം 6ബന്നാററ് തസ് ക്കരപ്രമാണിയുടെ വേഷ: 
ത്തില് അകത്തൃപ്രവേശിച്ച. അതെങ്ങനെയാണെ 
ന്നുംമററും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്. ഓരോ പ്രാവ 
ശ്യവും ഓരോ പുതിയ സൂത്രംപ്രയോഗിക്കും. എല്ലാം 
സയന്സിെറ സഹായംകൊണ്ടു ത ൭ ന്ന. 
ഇപ്പ്യോഠം അയാളൂടെ കൈ യി ല് “മാ യാ 

[1 



1946 ൨ രരദവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

മയക്കപ്രയോശത്തിനുമ്ള ന്മൂലിയയം, സിഠിഞ്ച,ം,ഷോ 

ല്പോലിമിനും ഉണ്ടെന്നറിയഭമല്ലെ. വേഷം മാറി 

ഖ്വെന്ന് അതെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയതും ഭായാഠം ത 
ന്നെ. എലിനയുടെ വലത്തെ ഉജത്തില് മരുന്ന കു 
ത്തിവച്ചതും അവഠം ഉണന്ന നോക്കിയതും ഒരേസമയ 
ത്തായിരുന്നു. വിദ്ൃത് പ്രകാശത്തില് അവഠം കണ്ട 
തൂ മുഖത്തേക്കു നീട്ടിയ റിവാ€ംവ മായി നില്ക്കുന്ന 
തസ് ക്കരപ്രമാണിയെ ആദ്. പിന്നെ അയാളുടെ 
ആജ് ഞയനുസരിച്ചു" അവഠം എഴുന്നേറവു എഴുത്തുമേ 

ശയുടെ അരികിലിമുന്ന സ്വന്തം എഴുത്തുകടലസി 
ല് “നിങ്ങാം എന്െറ കേസ് അധന്വേഷിക്കുന്നതി 
അായി ഇനിമേല് ഇവിടെ വരികയൊ എന്നെക്കാണു 
കയൊ വേണ്ട്"”എടന്നഴുതി ഒപ്പിടുവാന് പറഞ്ഞതു 
പോലെ ചെയ്യ. പിന്നീടും അതൊരു കവറിലിട്ടു 
ട്കെന്നഡിക്കു "മേല്വിലാസവും എഴുതിച്ചു. എഴുത്തു 
കൈയില്വാങ്ങിയശേഷം പഴയപടികിടക്കയില് 
കൊണ്ടുചെഥം കിടത്തി. കൈലേസെടുത്തു അവളുടെ 

മുഖത്തല്ച്പമൊന്ന ക.ടഞ്ഞതോടുക്രടി അവഠം പൂര്വ 
സ്ഥിതിയില് സുഖനി൫യെ പ്രാപിച്ചു. പിന്നീട അ 
യാം അവിടെക്കിടന്ന യാഭതാത അടയാളുവയം കാ 
ണാതെ. എല്ലാം ഭദ്രമാക്കി തിരോധാനം ചെയ്തു. പി 
റേറദിവസം “കെന്നഡിയ്ക്ക*"” ആദ്യമദയി ലഭിച്ച 
രപാല് പ്രസ്തുത എഴുത്തായിരുന്നു. 

2% 90 റ 

വിഷവയുപ്രയോഗം ജുദ്ധത്തില് മാത്രമേ നാം 
കേട്ടിട്ടുള്ള. വിഷത്തിന്െറ ഏററക്കുറച്ച!ലനുസരിച്ചു 
പെട്ടെന്ന സാവധാനത്തിലോ ശത്രൂവിനേക്കൊല്ലറ 
ന് താതുകൊണ്ടു സദധിക്കം. ന്യയോക്കില് ഇതു സര് 
വ്സാധാരണമാത്ണെനം തണബെ പാഷാം. ഫ് ലീന പി 
ഥേന്നുനെന്നാപ്പാഠം രാത്രിയയങ്ങായ സംഭവം നിക്ശേ 
ഷം മറന്നുപോയി. സമര്ത്ഥനായ കെന്നഡി മ൮മ 
രന്നകെറണ്ടു” ഓര്മ്മയ്യണ്ടാക്കി; തക്കായ്യ്യം അങ്ങനെ 
അവസാനി ചവ. ധികം നാം കഴിയുന്നുതിന്ന മുമ്പ് 
തസ്ധ്ക്കരപ്രമാണി ടെലഫോണ് ഇന്സ് പെക്കരുടെ 
വേഷത്തില് കോടിശവരമന്ദിരത്തില് പ്രവേശിച്ചു. 
തഥയാളുടെ പരിശോധനകാം തീരുന്നതുവരെ വെള്ളി 
യില് പോകാമെന്ന വിചാരിച്ചു ഏലീനയും കുറേ മു 
മ്പ് അവിടെ വന്നചേന്നിരുന്നു കെന്നഡിയ്യം “ഹ 
സ്ലേനഹസ്തരഗതരായി"” ഇറങ്ങി നടന്ന. തസ് ക്കര പ്ര 

മാണി കുളിമുറിയില് കടന്നു സ്തരാനുപാത്രം നിറയെ 
വെള്ളം കയററി കയ്യിചുക്മായിരുന്ന വൈദല്ലുതീകര 
ണോപകരണംകൊണ്ടു” മര്വെമ്മത്തിലെ “ത്തക് സിജ 
നും" “ഹൈഡ് ജനു” വെല്വേറെയാക്കി ഹൈഡ് റ 
മുന് ഒരു ചെറിയ കവ്ഖിക്കഴല്വഴി എലിനയുടെ ശ 
യനുമുറിയി ലേക്കു ഗ്രഡ്ഥമായി കൊണ്ടുപോയി ചമരു 
മുട്ടിച്ച വിച്ചു. പിന്നെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന “പാ 
ഷാണധുൂള |" സ്മൂക്ഷിച്ചെടുത്തു ചമരിന്മേലും താഴെ 
വിരിച്ചിരുന്ന കംബഭുത്തിന്മേലും വിതറി. അതി 

സൂക്ഷ്മമായ ത്ത പൊടി ആക്കം കാണാന് സാധി 

ക്കുന്നനല്ല. കമ്പിക്കുഴല്വഴിചരുന്ന" ഹൈഡ് റജന് 
മുറിയില് കയവുന്തോവ൮ം അതു പാഷാണധുകിയുമാ 
യിച്ചേന്ന മരണകാരണമായിത്തീിതം. ശ്വസിക്കുന്ന 
ആര്ക്ക് 24 മണിക്കൂറു” ആയുസ്സു ശേഷിക്കുന്നു വിധ 

ര ി ളി) 

് 

ത്തില് അയാം വാതകത്തിന്െറ ഗ്രതി ന്രിയന്ത്രണം, ല് 
ചെയ്തിതന്ന. ഇത്രയം സാധിക തിനു ശേഷം, കെ 
ന്നഡിയെ പഠഞ്ഞയച്വില്ലെങ്കില് ൩൭൨ 248മണി 
കൂട്ടര് കഴിയുമ്പോഠം മരിക്കും ഏഎഒന്നാരു കുറി ല്പെഴുതി 
മേരപ്ലൂറത്തുവച്ച് താന് ചെയ്തു പണിയെല്ലാം ഭഭമാ 
യിരിക്കു ന്നോ എന്ന പരിഭശാധിച്ചതിനു ശേഷം ഗു. 
ഹഭ്റത്ത്നെ വിളിച്ചു യാത്രയും പറഞ്ഞു് അയാം 
അപ്രത്യക്ഷനായി. $ 

യ ഗഗ ളു 
എലീന പിഠേറദിവസം ആസന്നമരണയാ 

യിത്തീര്ന്നതും ബുഭ്ധിമാനായ കെന്നഡിയ്യ 
ടെ മറു മരുന്ന പ്രയോഗത്താല് രക്ഷ 
പ്രാപിച്ചതും വിവരിക്കുന്നില്ല. ഏത്ത ൻത 
ത്തിട്ടും വാശിക്കാരനായ തസ് ക്കര പ്രമാണിയുഭെ 
വിക്രിയ ളില് നിന്നം ഒഴിഞ്ഞു മാറാന് സാധിക്കാ 
തെ അവ പരവശയായി. ഒരു ദിവസം ഗൃഥപരിസ 
രങ്ങളില് വച്ചു ഘാതകന്മാരിലൊരാളെ അവറം കൈ 
ത്തോക്കു കൊണ്ടു ഒവടി വച്ചൂ കൊന്നു. രാത്രിയാകയര 
ല് ആളുകളെ വികിച്ചു വരുത്തുന്നതിനു മുമ്പ, തസ് ക 
രപ്രമാണി മുറിഭവററവനെ സ്വസങ്കേതത്തിലേക്കു 
കൊണ്ടു പോയി. രക്തസംക്രമണം കൊണ്ടല്പാതെഅ 
ഖനെ രക്ഷിക്കാന് സാധിക്കയില്ലെന്ന അയാഠംക്കഠി 
യാമായിരുന്ന. ഈ ബഹളം നിറഞ്ഞ ആ വീട്ടില് നി 
ന്നം അന്ന രാത്രി തന്നെ എഏലീനയെ തസ് കരസ്ങ്കേ 
തത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ കഥ നമ്മെ നഖശിഖാ 
ന്തം വിലപ്പ്യിക്കുന്നതാണ്ഞ് . ഇനി ഒരു ഡാക്ലര് വേണ 
മല്ലെ. ടെലിഫോണ് ഉമുമപ്പോദറം അതിനു ബുദ്ധിമുട്ടു 
ണ്ടൊ. ഒരു തസ് കരന് സാമാന്പ്യം ഒരു വലിയ യ 
നികന്െറ വീട്ടു നമ്പരില് പ്രസിദ്ധ ഡാക് ടരെ വി 
ളിച്ചു. നല്ല ഒരു തുക. കിട്ടുമല്ലൊ എന്ന വിചാരി 

തല്ക്ഷണം പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ വഴിയില് തട 
ഞ്ഞു കൈത്തോക്ക മുനയാല് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ 
ങകേതത്തിലേയ്യ കൊണ്ടു പോയി. ആസന്ന മൃന്ത്ൃവര 

യി ശയിച്ചിരുന്ന കള്ളന്െറ അരികില് എലീനയേ 
യും കിടത്തിയിരുന്ന. പ്രാണഭയം കൊണ്ടു ഡാക്ടര് 
അവളുടെ മാംസളമായ ഭജത്ത്ില്നിന്നംരക്ത വന്നര 
കള്ളമന്റ രരിരത്തല് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അഅദ്രവളരെ 
രക്തം എഴുക്കുന്നപക്ഷം ആ പെണ്കിടാവു മരി 
പോകമെന്നു ഡാക് ടര് പറഞ്ഞപ്പ്യോഠം മരിക്കട്ടെ?” 
എന്നായിരുന്നു തസ് ക്കരപ്രമാണിയുടെ ഉത്തരം. ഒട്ട 

വില് രക്തഗന്ധഗ്രാഹികളായ ര്വാക്കളെ വിട്ടു് ഉടന 
ട്രി ആ"'സങ്കേരതുംക്ആപിടിച്ചകെന്തഡി ഇല്ലായിരുന്നു 
എജ്തില് എലിനയടെ കഥ കഴിഞ്ഞേനെ. 

വിയഷന്നായിലെ ഡാ. ലിക്രായി കണ്ടുപിടിച്ച 

*്മാരകരശ മി" പ്രയോഗം ഇപ്പ്യോഠം റഷ്യക്കാര് അഭി 
വൃഭദ്ധില്പെടുത്തിവരുന്നതായി നാം കേട്ടുവ 
വല്ലെറ. എന്നാല് പത്തൊ ഇരുപതൊ വാര അകലെ 
വച്ചു അതുകൊണ്ടു ജീവനെ കൊള്ളുന്നതിനു. മുമ്പൃത 
ന്നെ സാധിച്ചിരുന്നു. നമ്മടെ തസ് ക്കരപ്രമാണി ഒ 
രു ആകാശച്ചംബിതമറടിരത്തില് നിന്ന “മാരകര 
ശ്മിവിട്ടു കെന്നഡിയുടെ ഭവനുപുരോഭാഗത്തുക്രടി 
പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ മണിക്കൂറിനെ ന്നെ 
ന്നകണക്കില് കൊന്നു. ഒടുക്കം അയാഠം സ്ഥ ലംവിടേ 

19 ന് 



ന്ത് “ന്ന് 

പരരദ്ധാവനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്ചപ്പതി 

ഞ്ജതായിവന്നു. പിന്നീടൊരിക്കല് മറെറാരുഭവന 
ത്തില്വച്ലൂ കെന്നുഡിയെത്തന്നെ ഈ രശ മിക 
ഞ്ടു ഒകാല്ലാന് ശ്രമിക്കവെ അയാഠം അതിനെതിരാ 
യി റേഡിയൊപ്രതിഭരോധിനിപ്രയോഗിച്ചു രശ്മി 
യെ അകററുകയും ഭവനം മുഴുവന് വെത്തു ചാമ്പലാ 
യിത്തീരുകയുംചെയ്യ. ത സ്ക്ക ര ന്റെ അ 
ടുത്ത വിദ്യ ഗുഡ ഛായ ഗ്രഹിണി 
പ്രഃയോഗമായിരുന്നു. തസ് ക്കരസംഘത്തിച്ചമുമ ഒരു 
യുവതിയെ ഒരു പ്രസിദ്ധ ഹോട്ടലിലെ മുറിയില് തറ 
മസിപ്പിച്ചു' അവിടെ വച്ചു് അവളുടെനിര്ബന്ധ പൂര്വ്വ 
മായ അപേക്ഷപ്പകാരം വന്ന കെന്നഡിയെ ച്ചംബി 

നിക്കു കയും ഹോട്ടഖിന്െറ മറെറാരു ഭാഗത്തു സംഘ 
ടുപ്പിച്ചിരുന്ന ക്ല്യാമറായില് ആ രംഗത്തിന്െ റ 

_ ഫോടട്ടാ എടുക്കുകയും ആണ് ആ ഘാതകന് ചെയ്തു 

 ഭംഗ്രിയാക്കാനായി। വീണ്ടും ഷാപ്പൂടമസ്ഥന്നെ 

തൂ. ഫോട്ടോ ഏപിനുയെക്കാണിച്ചു പ്രണയഭംഗം ൮ 
രത്തറനായിരുന്ന ഇതിനെ ൨ ഉര്ട്ടശ്യം. അടുത്തതു വി 
ഘടി കാരമായിരുന്ന. എവിനയുടെ ജന്മദിനാഘോ 
ഷാ പ്രമാണിച്വ കടടംബവക്കീലായ ബന്നാ, വിചി 
ത്രാലങ്കാരപ്പുണ്നി ക മാടുക്ൂടിയ ഒരു സുവര്ണ്ണൂവാച്ചു് 
ആവറംക്കു സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടുഃപരും ഒരുമിച്ചുപോയാ 
ണു വാച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്തതു . അതേസമയത്തുതന്നെ 
അത്തരം മറെറാരു വാച്ചു വേഷംമാറിവന്ന ഘാതകഭ 
തനും വാങ്ങി. എപലിനയുടെ വാച്ചു പൊടിതുടച്ചു 

ഏല് 

പ്പിച്ചു. ഭ് ദൃത്ചനാകട്ടെ വാലു ക്രടെക്കൊണ്ടു പോയി. 
അന്ന രാത്രി തസ് ക്കരപ്രമാണി ആ വാച്വിന്െറ ഉ 
മില് അ തിസ ക്ഷമ മായ ഒരു ഉരുക്കുവെശ 
യം അതി നാട ഘടിപ്പിച്ചു സ്മൂഷ മതരമായ ഒരു സമൂ 
ചിയ്യം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീടതു ചലനചക്രങ്ങളുമാ 
തി യോജിച്ചിച്വ ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തു പൃഷ ഠഭാ 

മു മഥ [ 
തി 

ണിക്കൂര് മുമ്പായി സേവിക്കുക” 
നന്ന് 

ഒളശ്ശ 4. ൮. 

2.5... യവ യം 

് 

ഭാര്ഗ്ഗുവക്ഷേ തരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ശരീരരക്ഷാഭാരം ശ്രീഭാര്ഗ്ഗവന് മഷടവൈല്ലയന്മാരെ 
ഏല്പ്പിച്ചപ്പോഠം ഉപദേശി ച്ചുതെന്നു വിശവസിച്ചവരുന്നതും അനുഭവസി ദ്ധവും 

ഒമുശ്ശൂ ചിരട്ടമണ് ഇല്ലത്തെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയില് നിന്നു കണ്ടു കിദ്ദിയതുമായ 

ഭാഗ്ഗവരസായനം 
ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടല്, രശതപിത്തം, ക്ഷയം, അര്ശസ്സ, വിളര്ച്ച, 

വാതരഷംതം., ഹൃഭ്രോഗം., രക്തസമ്മര്ദ്ദം, മൂത്രദോഷം, തുമ്പ ഉധദാഷം, ഒധ്വയടപ്, ഉരക്ഷതം 
സ്വപ് നുസ് ഖലനം മുതലായ രോഗങ്ങളെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കുവാന് --യരവനത്തെ നിലനി 
വൃത്തുവാന് അരോഗദ്ടഡ്ധഗാത്രരറയി ജീവിക്കുവാന് --( 

വ ലാനത്തിനു സേവിക്കുവാന് -_ഏക സിഭ്ധഷധം “ഭാര്ഗുവരസായന മത്തെ. 
പഥ്യം യാതൊന്നും വേണ്ട, ഭഓാരോ രൂപാ തൂക്കം കാലത്തും വൈകിട്ടം ഭക്ഷണത്തിനു ഒരു മ 

വില റാത്തല് ഒന്നിനു 5 ക. മാത്രം. 
മാനേജര്, വൈദ്യന് കെ. നാരായണപിമ്മ 

ഒളശ ധമ്പന്തര। വ്ലാസം വൈദ്യശാല 

ബ്ബാഞ്ചകറം:-- കോട്ടയം ടണ്, ആലപ്പൂഴ. 
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ഗത്തുമ്മ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു സുഷിരത്തില്ക്രടി 
സൂചി പുറത്തു തമ്മത്തക്കവിധത്തില് ശരിപ്പെട 
ത്തി. ആ സ്ൂൂചിയ്യടെ അഗ്രം റിസിനസ് 
എന്നു വിഷത്താല് ജിപ്തുമായിരുന്ന. തൂറുപേരെകൊ 

ന്നതിനു” അതിന്െറ സ് പര്ശംമതി. പിറേഠന്ന 
മണിക്കു എലിനയുടെ മരണം സംഭവിക്കത്തക്കവിധ 
ത്തിലാ യിരുന്നു ഘടികാരയന്തരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതു” 
ഷാച്ലൂടമസ്ഥന് വൈകിട്ട നാലുമണിക്കേ വാച്ചു കൌ 
ടത്തയക്കയൃയത്ളു എനം പറഞ്ഞിരുന്ന. നേരത്തെ,നന്നാ 
ക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന പറഞ്ഞു” ഘാതകന്െറ അനുച 
രന് വാച്ചു എലീനയെ എംംപ്പിക്കുകയുംഅവഠം സസ 
ന്തോഷം അതിനെ മണിബന്ധത്തില് ബന്ധിക്കയും 
ചെയ്തു. മൂന്നടിക്കാന് അഞ്ച, മിനിട്ടുമ്മപ്പുററം കെന്നു 
ഡി ബഭ്ധപ്പെട്ടോടിവന്ന് വാച്ച് പിടിചുവലിച്ചം 
രിക്കൊണ്ടു പോയി. അതിനുമു കറരരണമൊന്നും ഇവി 

ടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. സയന്സിന്െറ നമ്മയും തിന്മ 
യും തമ്മില്നടന്നു ഈ പേരാട്ടം വായിച്ചുകേംക്കാ 
ന് ബെഹൂരസമാരൈങ്കിലും എത്രയെതു ജീവനാശവും, 
ധനനഷ് ടവും., മനോമവദനയും സന്മാഗ്ലൂഭൂംശവും മു 
റവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണു ജയം ലഭിക്കുന്നതു്. ഒട്ടവില് 
തസ് ക്കരപ്രമാണിയായ ഖെനററ് താന് സമ്പാദി 
ച്ചൊളിച്ചവച്ചിരുന്ന ഏഴുകോടി പവനും ജഇന്നുയിട 

ത്തെല്ലാം നോക്കിയാല് കിട്ടമെന്നുമ്മു വിവരങ്ങറം 
അടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ദീര്ഘപത്രീകബെന്നററിനെഏ 
ംപ്പിച്ചിട്ട ആത്മഹത്ച്യചെയ്യുന്ന. അഴ്വാഞ്ചേരി ത 
മ്പരാക്കളുടെ ദീര്ഘദര്ശനം എത്രശരിയായിരിക്കു 
ന്ന. ധൃത്തനന്െറ കൈയ്യില് ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ക 
ലാശിക്കും. 

*മുണിനാ ദുഷിതാഃസര്പ്പു;: 
കിമസൌ നഭയങ്കര” 

ഉലമ 

വാതരരോഗങ്ങര്ാഠം 

ികറാക്കു പ്രസവാനന്തരം ആരോഗ്യ്യസം 

കോട്ടയം 1. 0. 

ഭു. 

ക. 77777777 ങ് 
4; 

ക ി [ 

എച്ചി ഘി... ച മ് പ്ര്ഹ്ര്ഷംമിം.ഷ.കം 



ക. 

1946 ദ്വരട്്ദ്നി തിരുഇംവ!ശേഷാല്പ്പ! 0 
പി 

(കെ. എം. വഠഗീസ്സ് ബി, ഏ. എല്. ൨൨.) 

“൨൫ പിടെഷിന്നിവിടെഞൊന്ല്ലരുവതിണ്ടിഭയായയെ 

ന്നവിരതം വരീവരമ? യ് ചൊല്ലീടമ്മ!"-- 

നവമുത്തം പ്രിയമേറും ജനന । ത൯ കവിളിങ്ക- 

ലരുളിക്കൊണ്ടൊരു പൈതഴലാതി യവം. 

അവളെത്ത പറയേണം? --തെഴ തെരെപ്പുള കത്തി
ല് 

മുള കം തന് തന൯ു നിളെപ്പ്ൊന്തിവന്; 

മിനുമിനെവെളിവരയ് തെല്ളഴകിന്െ കണികകം 

പനിനീര്പൂവിത ഭൊത്ത കണ്ണുകളില്; 

മധുരമായൊരു കൊച്ചു ചിരിയു,റിലരികയായ് 

മദിരാക്ഷിക്കഴകേല്യം ചുണ്ടിണയില്; 

പല പൂര്ധ്വസ് മരണകളൂടനുടനിളകിവ- 

ന്നലതല്ലം കരള്കോട൭െ തലിനെ, 

കുളൂര്മുലനടവില് ചേത്തരിയ മെയ” തഴുകിയ- 

ക്കളവാണിയരിമയേോടോതിയേവം:-- 

6 അനുരാഗക്കതിര്ര,യെന്ഹ്ൃദയത്തിന്നുറവികല് 

കനവായിട്ടൊളിവില് നീ നിന്നിരുന്നു; 
് ) 

ഒരു ചെല്ലക്കൌടിയായ' ഞാന് കളിയാന്നു പുലരു 
, 

ന്വോ0ം 
) 

ചിരുതന് നി കടികൊണ്ടെന് പാവകളില്; മ്പരു വിഴ്കണ്തിലരുണാഭയെന്നപോലെ, 

തിദിനം പുലര്കാല ക്കലവിയിലിവഠം ഭേവ- തവമുദുമുദലിമതാരുണ മിയലുമെന് ] 

പ്രതിമകരം കളിമണ്ണൂാലാരചിക്കെ ലലിതാംഗം തോറും തൂഭമ്പിവന്നു; ] 

മകനേ, നിന്നനവല്യം തനി രുപമതിലെല്ലാം പുലരൊളിയൊരുമിച്ചു പിഠറവിയാന്നെരു മിന്നു- 

പകരുവാന് മുതിരും താനെ യൃവട്ടം; 8 ലലയേ, വാനുലകിന് കഞ്ഞോേമനയേ! 

കലദൈവമൊരുമില്വവ്വെറകോലിചതിലന്നുോം ലൂ നരമലാക ജിവിരുപ്പൂളയില് വീിനൊഴുകിയെന് 

കുടികൊണ്ടു മമ കലതന്തുവാം നി! കരതാരില് തങ്ങി നീ യെങ്ങനെയോ? & 

പരിമളമെഴുമന്തിത്തിരിവച്ചക്ങവിടെ നിന് മുദുഹരസ്മുതിതം നിന് രമണീയ വഭന്ദത്തില് ി 

ചരണങ്ങളിവകെന്നം കൂപ്പിവന്നു മമ മിഴിയിണവന്ന പതിയൂന്നേരം, ന 

ഒരുനാളെന്നഭിലാഷപ്രഭവത്തിലനുരാഗ: പെരുകന്നെന് ചുഴലവും മറകഷിലമരാത്ത ന 

സ്ഫൃംരണത്തില് _-ജീവിതചൈതമ്മ്യത്തില് പരമാനന്ദാമൃത ഗ്രഡ്ധതതവം. റ, 

അതിനും മുമ്പിവളുടെ ജനനിതന് ജീവിത: അവകാശമഖിലക്കുമെഴുമൊരു കനകം നീ- 

മുത്തിലും --നീ കതിരിട്ടനിന്നിരുന്നു. യിവളുടെ ചെറു കൈയില് വന്നചേന്ന!! റു 

അരിയോതരു ക അരുമക്കണ്മണിനിന്നെക്കള യാതെ കരുതിയെന് 

പീരിയുമെന് ഹൃുഭയത്തിന്ച്ചുററു പടം; കരള്ളൊടു ചേത്തിതാ ഞാന് പിടിപ്പു," - ₹ 

ഒരുനാളും പിരിയാതെ പരിമള, ലഹരിയായ് അവളേവമുരചെയ്തപ്പൈതലിന് മുടലമാം 
മരുവിനീയെന് മനോ മാദക! കവികളില് നൂറായിര മുമ്മ വ്വ! ളി 

[ ദിഹകണിഴയുദയാഭി മുടിയിക്കലണഴും കു ന സ്തത്തനണുന പ. ത്ത ടാ റ്തുള ളം ) 

എപി 
ക്തം [ ഗ് 

നി ളം ി 
4 ടു മ 

ത്ര "* പ ള്ള ടി നി [ ; ആലി 
1 ളി ത്ത് ള്ളം 
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൩ 6. നഅലഥല് & ജന ധേ, 
ദ്ദ്വാധ്ന, 94൫൩, 1൫൨൦007൭. ക്രതു ക് 2 ലും 

രം 
പ] 2? മഠ ൭ ഥന. 53307 ൫0൦5 
ാ 6: ദര് 7 

ര ദന്ല്യാധമിവഭ. 1 ഠനപ്യാധമിഒ & 1൭0൨7 ദ൩ദ 18ധി1ഠ൩ട, [ലി 
ചി 2, %. 1103൧, 0 
ടു ട്ര 

പ 1ഠ 7081൫ "/ഠധ 11൦നട ൪൦ല൦റ്ധി ഠ് ദയ 
ധി ॥ ദ്ധി 

01 ദഥ്വാന്സ്നധ, ന്അഗന്ന്ത് 
വേധം! ഇ ഗ്ഥാഥ്ഫി!! തത്വാല്യോേള് 

ഥ് 
[2 

്ടക്്മം 

ക; [ന ദത 
ി 

്ക 

ംടടക്ം 

ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പോയില് ആഞ്ഞിലി, പ്ലാവ്, മാവ്, 
തേക്കു, ഇട്ട മുതലായ എല്ലായിനം തടികളും കു രുളൂറയും 
ത രുപ്പുടികളായം വില്പ്പാനുണ്ട്. 

എ. (.. 11:41 ൭൧൦7 1711.1. 
മ മ 

എല്ലായിനം തടികളും വളരെ കുറഞ്ഞനിരക്കില് 
ഭംഗിയായി അരത്തകൊടുക്കുന്നതാണു. 

മ അടക്നം കപട എത്ര ൩൧൦ എട ക്്ം നടക്ക 

നി നന പോയത്തത്ത വം 
ക് ൫. 

ളൂ 

ഏതു” അവസ്ഥയിലും കുമാരി ഗുളികകറം ഉപയോഗിച്ചു ശരിപ്പെടുത്തു 

അഃ 41 വംന് കഴിയും. പിന്നീടു കഴപ്പുമുണ്ടാകാതെ നോക്കുന്നു വേഗത്തില് ഫലം 
ലെയ്യുന്നതും നിരപഭവവ്യം ആണു --- അനേകായിരം സ്ത്്രീകഠമക്കു തൂഷ്ത്ലികരമായ 
ഫലം നല്കി. സാധാരണ വിയ്യത്തിചുഭ്മതു ക. 3. സ്പെഷ്യല് £5-ക.എ 

*്ര്കക്സട്രാ സ്പെഷ്യല് 8 ക. (വി. പി ചെലവു 12 ണ. പുറമേ) 

ി 
ര് 

മഃ 
് 
.. 2, 12, 19൦ 17. 2.8. (1), 
$$ 1൦11 സം, 0ചിംസധല. 

സ്റ്റോക്ക്സ് --കെ. സി. മാത്ച്യേ * കമ്പം 
കോഴഞ്ചേരി, തിരുവിതാംക്രര്ം 

൨ എംഎം ഏം 8: ഏം ഏം ഏം 
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ചെറ.കഥഥ. 

[ഇന്നത്തെ ഒരു നല്ല ചെറുകഥയെഴുത്തുകാരനാ 
യ ഹാല്വാര്ഡിനന്െറ ഈ കഥ എററവും ഒടുവില 
ത്തെ ഇംഗ് ളീഷ് ചെറുകഥാരചനരിതി നല്ൃപോലെ 

ഉദാഹരിക്കുന്നണ്ടു്. പഴയ ചെവകഥയെഴുത്തുകാര് 
ഭാഷാരീതികൊണ്ടും പ"ാട്ടുകൊണ്ടും ചെപ്പുടിവില്ല 
കാണിക്കുററുള്മതുക് ഈ രീതിയില് കാണുന്നതല്ല.സാ 
ധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിലുമ്മ സാധാരണ ജനങ്ങള. 
ടെ മന:ശാസ്രൂുപരമായ പഠനംകലാപാട വമില്ലെന്നു 

തോന്നിക്കുന്ന കലാപാടവസഹിതംനടത്തുന്നതാണു് 
ഈ രീതിയില് കണോലവ്ുന്നുതു .] 

൫൭ വൃദ്ധന് ഒരു ട്രാംകാറില് കേഠി വാതിലിനു 
സമിീപമുദ്മ സിററില് ഇരിപ്പുപിടിച്ചു. വീണുടഞ്ഞു 
പോകുമെന്നു ഭയപ്പെടതുപോലെ അാട്ദേഹം ഉറക്ക് ആ 
വിടെ ഇരുന്നിരുന്ന. മറുപുറം കാണിക്കുന്ന രക്ത 
ശുൂന്ലമായ തൊലിയിലൂടെ വെളുത്തു വവക്തമായി കാ 
ണാവുന്ന വിരല്മുട്ടുകളോടുക്രടിയ കരങ്ങഠംകൊണ്ടു 
ഭുര്ബലങ്ങളായ കാല്യകഠം അക്കന്നപോകാതെയിരി 
ക്കവാനായി അദ്ദേഹം തനെ ക്രത്ത കാല്മുട്ടുകക്കെ [0 
ന്തിച്ുചേത്തു പിടിധ്വൃകൊണ്ടാണു അവിടെ സ്ഥിതി 
ചെയ്തിര്നാതു.. ഒരു കാലത്തു കറുത്തിരുന്നതും, എ 
ന്നാല് പഴക്കവും നിത്്യഉപയോശവും നിമിത്തം പ 
ച്ൃയായി ഭവിച്ചിരുന്നതുമായ പഴഞ്ചന്മട്ടിലുമുമ ഒരു 
കോട്ടും, ടൈയ്യയില്ലാത്ത മുഷിഞ്ഞ ഒരു കോളറും്വൈ 
ക്കോലിനു തുല്യം തനെ കാതുകഠംക്കും കവിറംത്തട 
ഞ്ങറംക്കും മീതേ വിണുകിടന്ന രുന്ന നരച്ച തഷമുടി 
യെ മറവ്വിരുന്നു, കൊഴ്ചച്ച പുരണ്ടു ഭടിഞ്ഞുമടങ്ങിയ 
ഭരു ഹാററും അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു. ടാംകാര് നില് 
ക്കുകയും, പിന്നയും ഓടുവാന് തുടങ്ങുകയും ചെ 
ന്പ്വോഴും., പോയിന്ദുകളൂടെ മിതേക്രടി അതു പോകു 
മ്പോഴ്ചം മാത്രം അല്പ്പും അനുങ്ങിക്കൊണ്ടു നിശ്ചലനാ 
യി സ്ഥിതിലെയ്ക്കിതന്ന അഭളേഹം പടുകിഴവനാണെ 
ന്ന തോന്നുന്നതാണ്. ഒരു മൃുതനന്െറ മുഖത്തിനോടു 
സ്ധാദ്ദശവമുമുമ അഭ്ദേഹത്തിനെറ മുഖത്തില് മുദുവുംനന 
ഞ്ഞതുമായ ചുണ്ടുകറം തുടരെ തുടിച്ചുകൊണ്ടിതന്ന. 
ഞൊറിവറു നിറഞ്ഞു വീണുകിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തി 

ടം 

ന്െറ: ഇമകളുടെ 
കിഴിലുള്ള വെറും 
കീഘുകളായ- [ക 

കറം, അവയി 
തനി ന്മൂറി തട 

മെന്വേതനന്െ റ 
കുഴിഞ്ഞ കവി 
കളിലൂടെ കീഴേ 
ട്ട് ഒഴുകിയിരുന്ന 
കുറുകിയ വെങള്മു 
ത്തിന് അടിയി 
ല് ക്രടി ഇടയ്യ്കിട 
യല, മന്ദം ചലിച്ചു 
കൊണ്ടിരുന്ന. മു 
ഷിഞ്ഞ വേഷക്കാ 
രനായ അട്ദേഹം മു 
ഖക്ഷൌരം ചെ 
യ്ക്ിരുന്നില്ല; സ്ത 

ചിമുനഷ്കതുല്യമായ നരമ്യകുററിരേമങ്ങറം അഭ്ദേഥേ 
ത്തിന്െറ കവിളുകഴേ, താടിയേയയം, കഴുത്തിലെ പി 
ടിവിട്ട തൊലിയേയ്യം മഷ്കുകയും ചെയ്തിതന്ന. 

വണ്ടിക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനായി ട്രാംകണ്ടക്ണൂര് ആ 
വൃദ്ധന്െറ സമീപത്തു ചെന്നുപ്പ്യോഠം, ഇതികത്തവ്വ്യ 
താമൂഡനായി അദ്ദേഹം കുറേനേരം ഇരുന്നപോയി.അ 
നന്തരം കോട്ടിന്െറ പോക്കരറില്നിന്ന് ഒരു കട 
ലാസുതുണ്ടു” എടുത്തു് അതിനെ നിവത്തി കണ്ടക്കക്ു 
വായിക്കുവാനായി അട്ദേഹം തന്െറ വിറയ്യയന്ന കര 
ങ്ങളില് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന. കണ്ടക്ടര് അതു വര 
ങ്ങി വെളിച്ചത്തില് വച്ചു നോക്കി. 

കണ്ടക്ടര് ഇവിടെയാണോ നിങ്ങറാക്കു പോകേ 
ണ്ടത്? ] ഴ 4 ടം 

വൃദ്ധന് -- അതേ. എന്െറ മോഠം അനിയെക്കാ 
ണാനാണു ഞാന് പോകുന്നതു. ഞാന് ചെല്ലണമെ 
ന്ന അവറം എഴുതിയയച്ചിരുന്ന. ഇരുപതു “൨൭: 

1 ലം 
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യി ഞാന് അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവറം ഒരു ഞട്ടക്കാ 
രിയാണു. 1 

ഈ വിവരങ്ങളില് കണ്ട്ക്ക താല്പ്പയ്യം തേ 
ന്നിയിരുന്നില്ല. അയാം പറഞ്ഞു: “സില്വര് തെ 
രവ”. രണ്ടു പെനിയാണു് അവിടേയ്ുമ്മ ക്രലി. അ 
വിടെ എത്തു മ്പോറം ഞാന് -വറയാം..” 

വൃദ്ധന് അതു കോംംക്കാത്തതുപോലെ കണ്ടക്കറു 
ടെ മുഖത്തു നോക്കി. “ഏത്രയാണൈന്നാണു നിങ്ങറംപ 
ഞ്ഞത്?" 

കണ്ഞക്ൂര് --രണ്ടുചെനി. 
പാക്കററില് തപ്പി രണ്ടു പെനി എടുത്തു കണ്ട 

കരെ ഏല്പ്പ്യിച്ചതിനു ശേഷം, വൃദ്ധന് തനന്െഠ പ്രഴ 
യ ഭാവം കൈക്കൊമുള കയുണ്ടായി. 

കഞ്ചക്ല൪--ഇത്താ നിങ്ങളൂടെ ടിക്കറദു. 
വൃദ്ധന൯--എത്തു? 
കണ്ടക്ര്-- നിങ്ങളുടെ ടിക്കററു . നിങ്ങറംക്കു ടി 

ക്കററു വേണ്ട? ആയ ി 

_  തന്െവപ്പത്രി എങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്നു വൃഖധന് 
ആലോചി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയരയിരുന്നു. അതിനെ 
പററി ചിത്തിക്കുന്നതു വിഷമമായ ഒരു പ്രയത്ാമാ 
ണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നാതെയിരുന്നില്ല. “പ 
ണ്ടത്തെ ഓര്മ്മ നിക്കി ളം 
ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങോടുമിങ്ങോട്ടും തല മെബ്ലെരാ 
.നക്കിക്കൊണ്ടു', ഒരു വല തന്െറ മുഖത്തു വീണിരു 
ന്ന എന്ന തോന്തിക്കുമാറു് അദ്ദേഹം കരത്തിന്െറ 
പിറഭാഗംകൊണ്ടു കണ്ണുകളിലെ നനവു തുടച്ചു. അന 
ത്തരം മടക്കിധ വിരല്യകളോടുക്ടടിയ കരകങ്ങാം മടി 
യില്വച്ചു തുറന്നു വാഭയോടുകൂടി അദ്ദേഹം തന്െറ മു 
ബ്വില് മൂഡ്ഥഭാവപൂര്്ലം നേരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നാ 
ലഞ്ചം മിനിട്ട നേരം ആ വൃദ്ധന് അത്ങിനെ സ്ഥിതി 
ചെയ്തു. പി.യീടു തലയാട്ടിക്കൊണ്ടു അട്ദേഹംവീണ്ടം 
കണ്ണൂതു ലയ. അതുകൊണ്ടു്” ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. 
തനക്ക് ഓര്മ്മിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 

: താമസിയാതെ കണ്ടക്ടര് അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ 
മീപത്തു ചെന്ന പറഞ്ഞു: “ഇനി ട്രാം നില്ക്കുന്നിട 
മാണ സില്വര്തെരുവു'." 

വൃഭാന് --സില്വര്തെരുവോ? സില്വര്തെരു 
വം എവിടെയാണ്? 

_ , കണ്ടക്ലര്-നിങ്ങറാക്ക്' അവിടെയല്ലേ പോകേ 
ണ്൭തു”? നിങ്ങളുടെ മകള്ളെയോ, മററാരെയോ കാ 
ണാന്3? 
 ്യദ്ധന്--ഞാന് എന്െറ മോം ആന്നിയെ കാ 
ണാന് പോകുകയാണു”. ഞാന് ചെല്ലണമെന്ന് അവ 
ഉം എഴുതിയയച്ചിരുന്നു. ഇരുപതു വര്ഷമായി ഞാ 
ന് അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല. 

കണ്ട ---“കെറള്മുാം. ഇവിടെയാണു നിങ്ങം ഇ 
റഭങ്ങണ്ടതു ." 

_ വ്ൃക്കന് ട്രാം വണ്ടിയില് നിന്നു റോഡിലേക്കു 
ഇറങ്ങി അതിന്െറ ഒരു വശത്തു ചെന്നു നിന്നു. എ 
ത്ുുചെയ്യുണമെന്നു അറിയാതെ അദ്ദേഹം ചുററും നോ 

ക്കി. അനതതരം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന തോന്നിയ ഒരു 
വിചാരം നിമിത്തം, പോക്കററില് നിന്ന ആ കട 
ലാസുകഷണമെടുത്തു് അതിനെ വീണ്ടും നിവത്തി. 

& 

നന്നി തത്തന്ന 

ആദ്യം കണ്ണിനു സമീപം വും, പിന്നീടട ഒരു ആ 
ടി കൂരത്തു വച്ചും, അദ്ദേഹം അതില് നോക്കി. പക്ഷെ 
എവിടെ വച്ലായാലും ശരി,അതിലേഎഴുത്തു വായിക്കു 
വാന് അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ലൂ. തെരുവില് 
ക്രടി അദ്ദേഹം കുറെ മുന്നോട്ട നടന്ന. പിന്നീട നി 
ന്നു കൊണ്ടു” ആ കടലാസില് വീണ്ടും നോക്കി. 

അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി നിന്നിരുന്ന ഒരു യ്ക്രീ 
ചോദിച്ചു. “നിങ്ങക്ക് എവിടെ പോകണം?" 

വൃദ്ധ എന്തു?" 

ട്നിങ്ങറംക്കു ഏവിടെ പോണം?” 
ക്രിഴവെന് ആ കടലാസ് അവളെ കാണിച്ചു. 

ഞ്ഞാന് എന്െറ മോളെ കാണാന് പോകുന്ന. ആ 
വം ഒരു അട്ടക്കാരിയാണു'.? 

ആ സരി കടലാസിലെ മേല്വിലാസം നോക്കി 
“നമ്പര് പതിനാ. അതു” ഇതിനു എതിര്വശത്തർ 
യി കുറെ മൂരത്താണു .? 

വൃദ്ധ എവിടെയാണു അതു? 
യ്ത്രീ---എതിര്വശത്തു. കുറെ ദൂരത്തായി. 
വൃദ്ധന് അനങ്ങിയില്ല. സ്ത്രീ ചോദിച്ചു. “നിങ്ങ 

മുടെ മകളെ കാണാന് ഞാന് നിക്കളെ ക്രട്ടിക്കൊ 
ണ്ടു വിട്ടോ? 

വൃദ്ധ --*അവറം എന്െറ മോഠം ആന്നിയാണ്ട്. 
ഇരുപതു വര്ഷമായി ഞാന് അവക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല." 

]_വരണം. ഞാന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 
പോകാം.” 

അവഠം വൃദ്ധന്െറ കൈക്കു പിടിച്ചു. “നിങ്ങളു. 
ടെ മകളെന്നാണോ പറഞ്ഞതു? 

വൃദ്ധ “അതേ. എന്െറ മോരം ആന്നി. അവര്ം 
ആട്ടക്കാരിയാണു . 

ഒരു അട്ടക്കാരി യോ?" ] 
അതേ.” അട്ടേഹം വീണ്ടും കണ്ണു തുടല്. തെ 

രുവിന്െറ പേരു” എന്താണെന്നാന്നു് കണ്ടക്കര് പറ 
ഞ്ഞത്. 

സ്തീ സില്വര് ത്തെരുവ്. അതാണിത്ു" ആ 
വിടെ നിങ്ങറം എത്തി.” 

വൃദ്ധ “സില്വര് തെരുവോ? അതേം അതു ത 
സില്വര് തെരുവ് എവിടെയാണു," 
ഇതാണു” അതര്. അവിടെ നിങ്ങര്ം ഏ 

ത്തിക്ക്ഴിഞ്ഞു. ഇതാന്ു വീടു". ഞാന് വാതില്ക്കല് 
മുട്ടട്ടോ? | 

വൃദ്ധന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അതു കൊണ്ടു സ്ത്രി 
വാതില്ക്കല് മുട്ടി. ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷം കഴി 
ഞ്ഞു പൊന്തിച്ചു നില്ക്കുന്ന പല്ലുകളും, ചെമ്പിച്ച ത 
ലമുടിയുയമുമ്മ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ വന്നു വാതില് തു 
റന്നു. ഒരു നീലക്ക്പിളി ജമ്പ് അവറം ധരിച്ചിരുന്നു 
അവമൂടെ അതികൃശത്വം നിമിത്തം ജമ്പറിനകത്തു് 
ഒന്നമില്ലെന്ന തോന്നും. ചുരുട്ടിയ മുഷ് ടികഠംക്കു തൂ 
ല്യം പാവാടയ്കക കീഴില് അവളുടെ അരക്കെട്ടിലേ എ 
ളൂകാം ഉന്തിനിന്നിരുന്നു. 

വൃദ്ധനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സ്ത്രീ പഠഞ്ഞു. “മ 
കരെ കാണാനാണു ഈ കിഴവന് വന്നിരിക്കുന്നത് 

വൃദ്ധ “എനിക്ക എന്െറ മോം ആന്നിയെക 

ന്നെ. 

ി 



പം 
ി 

'കരിമുകിലിന്നു സ്വാഗതം കൈകൊടു - 
ത്തരുളുന്തൂ വെമ്മിമേഘം., ഗഗനത്തില്; 

: പരിമളഹിനകിം ശക സൂനത്തെ 
പനിനീര് ചെമ്പകം തമമിനിക്കുന്നീലാ 
“പ്രമപഞ്ചെമം പാട്ടം കുയിലുകം 
പറവയല്ലെന്നു കാകനെ നിദ്ദിക്കാം, 
പവനന് മേടയ്യം മാടവും തന് കര 
പരിചരണത്താല് പാവനമാക്കുന്നം 
ഒരുമപെറവൃമ്മു മക്കം മമതയ്യം, 

പെരുമയ്യമെന്നുലൊല്ലന്നിവയെല്ലരം 
ഒരുവകയിവകാണാതെ വവധാമോഹഹ- 

 ത്തെരുവില്ത്തെണ്ടുന്നു നീറുന്നു മറനവന്. 
ഭരതഭൂദേവി യേറിയടിമത്ത- 
രവയില്നിന്നു ചുടെഴം വീര്പ്തൂമായ്, 

ദുരിതനിരധിനീന്തിയമക്കളോ 
കരയിലെത്തുന്നു കത്തിയും കമ്പയമായ്. 

പയരഭ്ധ്വനി തീരു നാഠംവിശേഷാല്പ്രുതി 

1 

വരദയമ്മത൯പഠദസപരയക്ക- [ 
യൊരുമിയ്കേണ്ടവര് കുത്തും വെദിയമായ്, 
കുരുതി. പുജുയ്യേം കൈകളയത്തുന്തൂ. 
ഹരഹര! രംഗം ഭീകരം! ശ്രീഹരം! 
തുടനയനനിര് കൊണ്ടെ നനഞ്ഞിരു- 
ന്നട്ടപുടവയീന്നോളവും ചിന്തയാല്, 
ചുടനിണത്തിലതമ്മനനയ്യയവാ- 
നിടവരുത്തുന്ന മക്കഠംതന് ദുര്മ്മദം! ഃ 
അരുതരുതു; കരം കോത്തളുക്കുവി- 
നൊരുമയെപ്പണന്നിടാനുണ്രുവിന്! 
ദുരിതദാരി6 |ക്കൂരിരുറംക്കുമ്പാരം൭ . , 
ത്വരിതം പായിപ്പില് ഭാരതമക്കളെ; 
എരിതീയാണെന്നം നാതീയചചിന്തകരം! 
വരകളഭം സഭദേശീയസാഹ്റദം! 
പരമമീത്തത്വം തുഷം തണലില് നാ- 
മൊരുമിപ്പിന് ഭാവി മംഗളം" കാണുവാന്. 

ണണം. ഞാന് ചെല്ലണമെന്നു അവം എഴുതിയ 
യച്ച.” 

വീട്ടുകാരി- “നിങ്ങളുട പേരു് എന്താണു്." 
വൃദ്ധ -- “എന്തു”? 
വീട്ടു-- (ഉറക്കെ) “നിങ്ങളുടെ പേരു എന്താണു" 
വൃദ്ധ -- “എന്െറ പേരോ? എന്െറ പേരോ? മാ 

ഗസ് എന്നാണു” എന്െറ പേരു്." 

വീട്ടു അതു പറഞ്ഞു ക്രടായിരുന്നേര?” 
അവതി നല്ലപോലെ തുറന്നു അകത്തു 

ചെല്ലുവാന് തലകജ്യക്കി വൃദ്ധനെ ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേ 
ഫം അവളോടു കരടി മുകളിലത്തെ നിലകളിലേക്കു 
പായി. രണ്ടു കോണിപ്പുടികഠം കയറിയതിനു ശേ 
ഷം അദ്ദേഹം വന്ന ചേരുന്നതു കാത്തു അവ€ം അ 
വിടെ നിന്നു. ഒടുക്കം കിതച്ചകെ?ണ്ടു് അദ്ദേഹം അ 
വഭൂടെ സമിപം എത്തിയപച്ചോഠം., അവറം ഒരു ശയ 

നമുറിയുടെ വാതില് തുറന്നു, തലയാട്ടിക്കൊണ്ട്,” അ 
വര് ഇതിലുണ്ടു"” എന്നു പറഞ്ഞു. 

വൃദ്ധന് അതിനു കത്തു പ്രവേരിച്ചു. ഒരു. മല്വില് 
പുരമുറി പോലെ ആതിനു ചരിഞ്ഞുതാണമ പ്ുണ്ട 
യിരുന്നു. അതിന്െറ നടുക്കു പലക തറച്വ നിലത്തു 
വൃത്തികെട്ട കുറേ പിഞ്ഞാണി പാത്രത്ങളുമമ ഒരു വ് 
ത്തെപ്പുല കുമേശ നിന്നിരുന്നു. മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിലു 
ര ഒരു ചെറിയ ജന്നുട്മിനു കീഴില് ഒരു കട്ടിലും, ആ 
തിനു സമീപം ഒരു മത്തെ ബ് ഓസും, ഒരു പാവാടയും 
ഒരു ജോടി ശരീരനിറമുത്മു കാലുറകളും വച്ചിരുന്നു. 
ചാരില്ലാത്ത ഒരു കസേരയും കാണാമായിരുന്ന, കട്ടി 
ലില് മദല്യവയസ്ക്കുമായ ഒരു സ്ത്രീ കിടന്നിരുന്നു: 
ഒരു മൃഗ ത്തിന്െറ കൈയാടു സാദ്ശ്യമുഭ്മു അവളുടെ 
രക തത്ുന്പ്യമായ ഒരു*കരം ഉമ്മുംകൈ മേലോട്ടായി 
കിടക്കവിരിച്പില് കിടന്നിരുന്നു. വൃദ്ധന് സമീപ 
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ത്ത ചെന്ന അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കി. എല്ലക ക്കു 
മുകളില് അയഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു മഞ്ഞല്വ തൊലി ക 

കക്കും താടിക്കും കീഴില് ഞൊറിവുകളുള്ള സ 
ഞ്ചികഠാക്കു തുല്വം തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുണ്. നേത്രങ്ങ0ം 
അടഞ്ഞിരുന്ന. വക്രിച്ചു വിരൂപമായി ഭവിച്ചിരുന്ന 

ന 
കുറേ നേരം അദ്ദേഹം അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടു 

തലമെല്ലെ ആട്ടിക്കൊണ്ടും അവിടെ നിന്നു. അനന്തര; 
എന്തോ മുറുമുറുത്തു കൊണ്ടു” അദ്ദേഹം കോണിപ്പട 
സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു തിരിച്ചുപോയി: 

ട് സായുപ്പെണ്ണു് ആരാണെന്നാണു പിങ്ങരം 

 ിി 

വായില് നിന്നു” അന്ത്യശവാസത്തിന്െറ ലഘ,ശ | പറഞ്ഞതു്" എന്ന അദ്ദേഹം ചോദിക്കയും ചെയ്തും 
മമേ”ദം പുറപ്പെട്ടിരുന്ന. ആ ഷ്ത്രീയുടെ മുഖത്തു നോക്കി 

യപ്പ്ോഠം, അവഠം ആസന്നമ്രണയാണെന്ന വൃദ്ധനു മ മവ 
അസ്സറിലരയി. 
ലി 17ന് 7അന്്്്ന്ന്ന്] ലാ; 

116 111111൧7 ഒ.്പ്ട്1്൦ ൮710. ; 
1 ൨11൧൧), 11227൧140൮). 

7 ുഥടകട ട 
, ലു ലി ലി ൭. ] സി ്് ൪.1. ജ621൮ജ 287 18.11. 130 7ടപ് 1൯. 2 

10൧.142.01148 000. 
നിഖില ധേ്ുകെ്യെി[ത്്ുിികിന്െലെമ്െക്[െ ക്] 

ഉികകകക്കളധളളകകളക$ളളളള്ു 4 . ടട ടിനി പിയത്ത 

ഭരി ഭ 
ട്രി ക പ ടം ലു കരിംകുരങ്ങ രസായനം ടം 
ംി ടട 
ം.. മനുഷ്യശരീരത്തിന്െറ നിരന്തര വളര്്യ് ക്കു ഉപയുക്തമായ എല്ലാം പോഷ 
പ കഘടകങ്ങളും സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിട്ടുമ്മതും, ആരോഗ്യസംവര്ഭ്ധകാഷധ ല് 

ി ങ്ങളില് അഗ്രിമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതുമായഒരു സിദ്ധഷധം-ക്ഷയം,കസേം, 4 

ട്ര ഏങ്ങല്, വാതം, എന്നിവയെ ശമിപ്പിക്കും. ബലത്തെ വര്ത്തും ശരീര ര 

കി ത്തെ തടിപ്പിക്കും. പ്രസവരക്ഷയ് ക്കു ഒന്നാന്തേരരം 4 
ട്ട ട ലി ് 

ി സ്വതന്തൂഫാര്മസ। .. ചാലക്കുടി [. 9. ടം 
ട്ടി പ 

ക: നല [ട 
ട്ര ബ്ലാ ഞ്ച.” ത്തൃലപ്പഴ ടട 

ടി ൨൪ | 
കി (പോലിസ് സ്ക്േഷനു സമീപം) . 

൭൭൫ോനനനനനതതത്തത്തത്ഞതത്തെത്ത്ഞത്ഞ് 
ു 

എംഎം: ഒ: രാം ഏം-ം ഉംം ഏം :ംഏംഏം.--ളം:ഏുംഏംഏം:ം:ശും:--4ും89--4- ഏം :യു ഏം; ഉംം ഏം ഉംം ളം 

പ്രതീക്ഷിക്കുക! 1947 ആദത്തില്തന്നെ മലയാളത്തിലെ 
ന നവിന സാമൂഹികചിത്രം 

ന ] 272 ലല 
. ക്രേരള ടോക്കീസ് (ക് ളിപ്ലം) എറണകേളും 

0൦: മോഡേണ് തീയേേറഴ് സ് സേലം. 1൮2 101200 07:-_പി. വി. 

കൂഷ്ണ്യര് പാലക്കാടു” ,1011ഠ0ഗ്വഠ8 പുത്തേഴത്തു രാമന് മേനോന് തൃത്ുതുര് 8ന£ സേ0:-ജി. ശങ്കര 

ക്കറുപ്പ് . ഏഠണാകുളം. 1൮510 10120007: ---ഇ. ഐ. വാഭ്ചയര് തൃശൂര്. 

4 
[111005 ന 

[7 27 

ഏം; 

൪: യ 
8-48-80: ഏം: ൭-൫: ളം:൫-0-48--ഏ-ഏം:-ഏ-48- 5-൫: 

ലി 
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ഡജ്ഛത്താം. 

അ്തഗമാവന്ദസ്വാമികം 
പ 

ലേവേറംം തതിലെ ഏററവും പ്രാചീന ഗുന ഥമായ 

ജൂശ്വേ ത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മധ്രമായ അഗ” നിമി 

മളേപൃദരോഹിതം തൊട്ടു് ഇന്നവരെയുമുമ സംസ കൃത 

ഗ്രന്ഥത്ങക്കിലെല്ലാം വളരെ ബഫ്ുമാനത്തോടുക്രടി 

പ്രയോശിച്ചുവരുന്നാഭരുപദമാണു “യജ്ഞം. ദേവ 

പൂജ, സംഗതികരനം, ദാനം എന്നി അര്ത്ഥമുമ്മു 

യജധാതുവില്നിന്൯ല്പ്പന്നമാണിതു . ഇതേധാതുവി 

ല്  നാന്നല്പ്പുന്നു മാണ് യ 2 0 ശ 

ബദവും.അതിനാല്, അവരണ്ടും പ്രാദയണ പയ്ക്കുയേമാ 

യിതന്നെ ജനത്ങഠം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന, 

“യജ് ഞ? സവോ ധ്വരോയാഗ: 

സദ്്യതന്തുര്മ്മഖ കുതഃ" $ 
ഏന്ന” യജു ഞശബ ദഒവും യാഗശബച ഭഒവുമേററും 

പയ്യ്ായങ്ങളുയി അമരകോശം മുതലായ കോശഥ്മ 

ന്ഥങ്ങളിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടണ്ട് . 
യജുഞഭ ശിഷ ടാശിന സന്തോ 
മുച്്യന്തെ സര്്ല കില് ബിഷൈ: 
യജ ഞത്തിന്െറ ശിഷ ടംളൂജിക്കുന്ന സജ്ജന 

ജം സംവ പാപങ്ങങ്കില് നിന്നും വിമുക്തരായിതി 
രുന്ന. 89-18 

യജുഞശിഷ ടാമുതഭൂ ജോ 
യരന്തി ബഹ് മസനാതനം 

$ യജ് തെത്തിന്െം രി ക്ധ്ടമായ അമ്റുതം മനി 
കന്നുവര് ന്ിത്ച്യമായ ബഹ്മത്തെ. പ്രാപിക്കുന്നു. (3 
31) 

എന്നംമഠറും ഭഗചാ ഗിതയില് യജഞെത്തെ 
സകല പാപപരിഹാരമായും ബ്രഹ്മ പ്രപ ത്ൃപായമാ 
യ്യും തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ യജ് ഞവും യാഗ 

വും ഭന്നാണെന്നും യാഗത്തില് പ്രധാനജത്തു ബലിയാ 
ണെന്നും അതിനാല് ആയ്യന്മാരുടെ ( വൈദികമഫര് 
ഷിമാരുടെ) മതത്തിനെപ്രധാനാംശം മുത്തുബലിയാ 
യിരുന്നെന്നും ചിലര് ല്യ്യാഖ്യാന ।ച്ചുവരുന്നു, ഈ അ 
ഭിപ്പായത്തോടട ഞാന് യോഴിക്കുന്നി ല്ല. 

ഒന്നാമതു” അമരകോശത്തിലുംമററും യജ് ഞവും 

യാഗവും പയ്യായമായി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടു യജ് ഞവും യാഗവും നിഷ കൃഷ “ടാര്ത്ഥത്തില് 
ഒന്നിനെത്തന്നെകുറിക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ് എനി 
യ്ക” ആല്ലയമായി പറയാനുമ്മുതു 

അപര്ബ്ണൂംപാര്വ്ലതി ദുര്ഗ്ഗാ 
മ്റുഡാനു। ചണ്ഡികാംബികാ 

ഉമാകത്ത്യായനി ഗൌരീ 

കളോീ ഫൈമവതിശവരി 

എന്നു അമരകോശത്തില് കാണുന്നു. ജതുഭക 

ണ്ടു" പര്വ്വതിയും ഭര്ശ്ശയും കറള്കിയം ഭസ്ാണെന്നു 

പറഞ്ഞാല് ഭാരതിയൈതിഫ്യമോ തന്ര്രൂഴമ പുരാ 

ണമോ പരിചയമുള്ള ആരും ചിരിക്കുമെമ്മതിനു 

സംശയമില്ലല്ലെറ. അതുകൊണ്ടു” അമഭകേഴരകാരന് 
ചില കാരണങ്ങളാല് പഷ്യായമാക്കി ക്രഭ്ാഗിച്ചതു 

കെണ്ടേ” നിഷ കൃഷ ടാര് തഥത്തില് പുല“. ഒന്നാ 

ണെന്ന വരുന്നില്ലെന്ന സ് പ്ഷ് ടമാണ് 

അഗ'-ശോയം യജ് ഞ മധ്വരം സര്മ്മൂഷ. 

പരിഭ്ൂരസി & 

സ ഇട്ദേവേഷംഗക്ക്ുതി ; 

എന്നജുഗ്വേദ മന്ത്രവ്യാ്യൊനത്തില്* ധ്വരം" 

എന്നപദത്തിനു ഹിംസാരഹിതം എന്ന സായനാചാ 

യ്യൂര് ് യരഖ്യാനിച്ചുകാണുന്നു. ഇതില്നിന.കോശകാ 

രന് പയ്യയേമായി പ്രയോശിച്ചിരിക്കുന്ന യജ് ഞാ 

ഭാവര ശബ് ദങ്ങ0ം പയ്യായങ്ങളല്ലെന്നുവരുന്നു. ഏ 

ല്ലം യജ്ഞവും ഫിംസാ രഫിതമല്ലല്ലെം 
ലത്തസ്മാഭചഃ സാമയ ജജ,ംഷിദീക്ഷാ 

യജ് ഞാശ്ച സര്ദ്ക്രതഃവാഭക്ഷനോശ്ച" 
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എന്നു മുണ”ഡ കോപ നിഷഷ്മന്രത്തിന്െറ് ഭാ 
ഷ്യൃത്തില് 

യജ് ഞാശ്ച സര്ല്ലേ[ഗ്നിഹോത്രാദയഃ ക്രതവ. 
സയൃപാ: എന്ന ശ്രീശങ്കരന് പറയുന്നു. 

ഇതില്നിന്നു കോശകാരന് പയ്യായമായി പ്ര 
യോഗിച്ച യജ് ഞെയും ക്രതുവും തമ്മില് ഭേദമുണ്ടെന്നു 
വരുന്ന. “യജ് ഞാശ്ചസര്്യേ ക്രതവശ്ച'” എന്നു. സ് 
പഷ ടമായി ത്തന്നെ മൂലത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
സവ എന്നതിനു “ സൂയതേ സോമേോ/ത്ര"" എന്നാണ് 
അര്ത്ഥം .എല്ലാ യജ ഞെത്തിലും സേമേം ഇല്ലലോ: അ 
തിനാല് സവവും യജ് ഞെവും കേശകാരന് പയ്യയായ 
മായി പ്രഃയംശിച്ചെങ്കിചും പൂര് സ്റ്റുമായിഭരേ അര്ത്ഥ 
ത്തെജല്ല കരിക്കുന്നതെന്നകാണാം. 

രാജസൂയാര മസാല: 
സാ/യ൯ല് ബഫ്ുഭി; സവൈ::" 

എന്ന മഹാഭാരതത്തില് കാണുന്നതുകൊണ്ടും 
ആ മാതിരി യാഗക്ങരംക്കാണു സവമെന്ന പറയുന്ന 
തെന്ന സ്പഷ്ഭംം അതിനു പുറഞ്മ, 

ദപ്യ്യയന് ഞാസ്തരപായജ ഞാ 
യോശയ  ഞോസ്തരഥാപരെ 

സ്വവഡ്യായ ജ് ഞാനയയജ”തൊശ്ച 
യത യ' രം സിത്വ്രതാ: 

എന്നു ഗീതാവാക്വം കൊണ്ടു” തചസ്സം, യോഗ 
വും സ്വാഡ്യ്യായവും ജ് ഞാനവും എല്ലാം യജുതെ 

ത്തില് ഉഠാംപ്പെടമെന്നു കാന്നുന്നു. 
“മദവതോട്ടദേ ഘ്ന ഭവ്യൃത്യാഗോയാഗ: എന്നാ 

൨. ഒല്ലൊ യാശന്തെപ്പുററി വേദനിഷ് നായ മീമാംസ 
പഠ പായ്യന്നതു. അതുകൊണ്ടു് ഭൂവ്യന്ധ്യാഗമില്ലാ 
തെ യാഗമില്ലെ ന്ന സ്പഷ്ടം. യയജ്ഞമാകട്ടെ ൫ 
വാവത്ച്യാഗമില്ലാതേയും ഉണ്ടു്. അത ।നാല് എല്ലാ യ 
ജ് ഞവും യാഗമല്ലെന്നം സിദ്ധിക്കുന്ന. യാഗത്തില് 
ജത്തുബലിയയണ്ടെ ങ്കിലും അധ്വരമായ യയ തെമണ്ടെന്നു 
വേദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ടു് ജത്തുബല। യജ്ഞ 

_ത്തിന്െറ നിര്ബന്ധമുമ്മ അംശമല്ലെന്നം സിദ്ധി 
ക്കുന്ന, 4 

യാഗത്തില് തന്നെയും ജത്തുബലി നിഷിഭ്ധമാ 
ണെന്ന മതമുണ്ടെന്നും ഓക്കേണ്ടതുണ്ടു. 
ൂ “തഥാ വിശവഗിന്ദ്രസ 

യജ് ഞെം പ്രാവത്തയല്പ്ര൦: 
1] [ന] നി 

തസ്യാശവമേധേ വിതതെ 
സമാജഗ് മുര്മഹര്ഷയ: 
മഹര്ഷയശ്ച താന് ദൃഷ്ടവാ 
ദീനാന് പശുഗണാം സ്കൂ 
വിശ്വം ഭജന്തെത്വപ്പഛശന് . 

| കേല്യം യ നസ്പിപ 
അധര്മ്മോ ബലവാനേഷ 
ഹിംസാധര്മമ്മേഫ് സയാതവ 

4 ൯൯: പശുവധസ്ത്വിഷ്ട- 
സ്കൃവയ്യജ് ഞോരപപരോത്തമ! 
അധര്മ്മ ധവധമഷ്ാതായ  [; 
പ്രാരബ് ു: പ്രുഭിസ്കു യാ 
നയം ധര്മ്മോ ഹ്യ ധര്മ്മേറ/ ൨൦ [ 
ന ഹിംസാ ധര്മ്മ ഉച്യൃതെ." 

എന്നു തുടങ്ങിയ മത്യ്യപുരാണം ജഷിമാര്പത്തു 
ഹിംസയെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചി 
രിക്കുന്ന. . അതിരിക്കട്ടെ, യജ് ഞശബ ദത്തിന്െറ 
നിഷ് കൃഷ് ടാര്ത്ഥമെത്തെന്നു നോക്കരം. 

യജ ധാതുവിന് മൂന്ന് അര്ത്ഥമാണങ്ലയൊ ഉമ്മു 
തു. ഈ മൂന്നര്ത്ഥം വന്ന സ്ഥിതിക്കു് മുന്ന് അര്ത്ഥ 
ത്തിനും പൊതുവെ നില്ക്കുന്ന ഒരു ധര്മ്മമായിരിക്ക 
ണും. ധാതുവിന്നുണ്ടായിരുന്ന മൂലാര്ത്ഥമെന്നാണു” 
എനിക്കു തോന്നുന്നതു”. അതിനെ ആരായ്യമ്പോ0ം ഇം 
ഗ് ളിീഷിലെ ധി എന്ന ആശയം കിട്ടും. 
8൨0 (പരിത്ൃ,ഗം) ഇല്ലതെ ദേവപൂജ നടക്കു 
കഷില്ലല്ലൊ. “ദേവധതാദേശേന ദവ്യൃത്ചാശഗോയാഗ:" 
എന്ന് യജധാതുവില്നിന്നുതന്നെയുണ്ടായ യാഗശ 
ബ ത്തിനു മ।മാംസകന് കൊടുക്കുന്ന അര്ത്ഥവും 
ഇവിടെ ചിന്തിക്കണം. “*ദേവപൂജാത്വിഫ ദേവ 
തോട്ടേളശന വിധിബോധിതോ ഭവ്യൃത്യാഗ:" എന്നു 
തത. 'ബോധിനിയയം “ദേവപുജേഹ ദേവതോദ്ദേഗേന 
ദഡ്ൃത്ാഗ'" എന്നു ശേഖരവും പറയുന്നു. അടുത്തതു 
സംഗതിീകരണം ആണ്. “ദേവാന് പൂജയതിസ 
ഞ്ജ ഗമയതിട ദാതിവേത്ച്ര്ത്ഥ:" എന്നാണു യജതി 
ത്ഭ ബാലമനോരമാവ്യരഖ്യൊനം. അപ്പോം സംഗതി 
കരണമെന്നാല് സംഗമിപ്പ്രിക്കുക അഥവാ കരട്ടി 
ക്ക എന്നര്ത്ഥം. ഒന്നിലധികം പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ 
പരസ് പരസംമം സുഖകരമാകണമെങ്കില് ആ പ 
ദാര്ന്ഥങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങറംക്കേ? അംശങ്ങറാക്കേോ ഒരു 
പരിവത്തന്ം ആവശ്ചമായി വരുന്ന. ഈ പരിവത്ത 
നം ആ വസ്തക്കളുടെ സ്വരുപത്തിന്േറയോ സ്വഭാവ 
ത്തിന്േറയോ ന്ചാഗം അഥവാ 8ദന്ിേ ആകുന്നു. - 
മൂന്നാമത്തെ അര്ത്ഥ മായ ദാനത്തില് 8൨0൩00 അ 
ടങ്ങിയിരിക്കുന്ന് വെന്ന സ് പഷ്ടമാണല്ലെൊ. അതി 
നാല് യജഡാതതവിന്െറ മൌലികമായ അര്ത്ഥം ഇം 
ഗ് മീഷില് 5ച൩ഗിഠ൦ എന്നു വാക്കില് അടങ്ങുന്ന 
ആശയമാണെണു വിചചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഈ 

അര്ത്ഥം ഗ്രഹിക്കുമ്വോഠം ജപയജ്ഞെം, സ്വധ്്യായ 
യജു ഞം, ജ് ഞാനയജു൦ഞം എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലെ 
ല്യാം യജ് ഞെശബ ദം നിരാക്ഷേപമായി യോജിക്കും. 
ജപ മജ് ഞം എന്നാല് ജപം വഴിയായുള്മു ദേവപയജ 
എന്നാ ജപം വഴിയായുമ്മ ഈശഗ്വരസംഗമമെന്നേറ 
അര്ത്ഥം വരാം. ജശവരസംഗമത്തില് മനുഷ ന്െറ 
വ്യൃഗഛിത ത്തെ ത്വ ജി൦ക്ക ണ്ടതായുണ്ടല്ലൊ!; യാഗറ;ം 
ഒരുവിധം ലജ മെമാണ്, ത്വാഗം ഉംക്കൊമ്ളസന സ് 
കലവും യജ് ധെമാണു്, യാഗത്തില് അനവധി ത്യാ 
ഗമുണ്ടല്ലെറ. 

ഭഗവദ് ഗീതയില് സര്ഖ്യ തയ് ഞെത്തെപ്പുററി 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല കര്മ്മവും യജ് ഞമായി 
ആചരിക്കണമെന്നാണു ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നതു”, 

ഗതസാഗസ്യ മുക്തസ്ക് 
ജൂ ര്ധ്യൊനാ൨ സ്ഥിതചേത സ: 
യജ് ഞായധചരത: കര്മ്മ 
'ഡമധം പ്രവിലീയതെ (4-95) 

(സകവ സംഗങ്ങളും വീട്ടവനും ഡധര്മ്മാധര്മ്മ 
അ്അഭില് നീന്നു വിമുക്ര നും ജ് ഞാനത്തില് തന്നെ 
സ്ഥിതിചെയ്യുസ മനദസ്ല്ലാടക്രടിയവനും യജ് ഞത്തി 

അണാഷിക്കോ്്ു കര്മ്മം അനുഷ ഠിക്കുന്നവനും ആയ 



1946 പരരഭ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്ര ജി ളു 

പന്െറസകല കര്മ്മവും ലയില്ൂുപോകുന്ന.) 
യജ് ഞമെന്ന ലക്ഷ്യയത്തോടുക്രടിയല്ലാതെകര്മ്മം 

ചെയ്തുന്നതുകൊണ്ടാണു” ഈ ലോകം കര്മ്മത്താല്ബ 
ന്ധിക്കപ്പെടുന്നതു” എന്നു ഗീതയില് പറഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നു, യജ് ഞരത്തോടുക്രടിയാണു” പ്രജകളെ ഈശ്വര 

ന് സൃഷ് ടിച്ചതെന്നം യജ്ഞം വഴിയായി സകല 
തും സാധിച്ചുകൊക്കാന് ഇരശപരന് അവരോടു കല് 
പ്പിച്ചുവെന്നംയജ് ഞം, ഭാനം തപസ്സ്. എന്നിവ ഒ 

രിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നം ഗീത പ്രസ്താവി 

ക്കുന്ന. ഇവിടെയെല്ലാം യജ് തെശബ്ദത്തിനു യാഗം 

എന്നര്ത്ഥം പറയാന് ശ്രമിച്ച. ഗീതയുടെ 

ത്തന്തരാര്തഥമറിയാതെ പലഭപ്പാഴും പണ്ഡിതന്മാ 
൪ കുഴയുന്നുണ്ടു” എന്നുമ്മതും പ്രസ്താവ്യ്യമണ്ട്. യൃഭ്ധം 

തന്നെ ഒത യയ ഞുമാക്കി മഹാഭാരതത്തില് ഒരിട 
ത്തു വര്ഗ്ണ്ണിച്ചിടടുണ്ട് . 

6 9ഥാ വേടീസ്ര,വ:ഖഡ് ഗോ 
ഗ3സ,ക് കവചോ / ജിനം 
ചാതുര്ഹോത്രം ചധയ്യാമേ 
ശരാ ദര്ഭാഹ വിമ്ചശഃ 
ആത്മയജു ഞേനനൃപതേ! 
ഇഷ ട്വാ വൈവസ്വതംരണേ 
വിജിത്വച സമേഷ്ചാവോ 
ഫതാമിതൌ ശ്രിയാവൃതയ" 

എന്നു ദുര്യോധനന് പറയുന്ന. 
യജ് ഞത്തെ ഗുണഭേദമരസരിച്ചു മൂന്നായി ഗത 

യില് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന. 
അഫവലാ കാക്ഷോിഭില്യ ജ് ഞോ 
വിധിട്ടഷ് ദോ യ ഇജഘ്യതേ 
യഷ ടവവമേവേതിമന: 
സമാധായ സാത്വിക; 
അഭിസന്ധായതു ഫവം 
ദം ഭാര്ത്ഥമപി ചൈവയ൯ 
ഇജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്യ! 
തംയയഞ്ഞം വിഭ്ധി രാജസം 
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വിധിഫീന മസൃഷ് ടാന്തം 
മന്്രഫഹീനമദക്ഷിണം 
ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജു ഞം 
താമസം പരിചക്ഷതെ, (11-11-19) 

(യജ് ഞാനുഷ്ഠാനം വേണ്ടതുതന്നെ, അ 
ല്ലാതെ അതില് നിന്നു ഒരു ഫലം സിഭ്ധിപ്പാന് ഇല്ലി _ 
ക്കുന്നില്ല എന്നു വിചാരിച്ച് മനസ്സിനെ ഏകഠഗ്രമാ 
ക്ഷിയിട്ടു' ശാസ്ത്രവിധിയില് ദ്ൂഷ്ടമായുള്ളയാതൊരു 
യജ് ഞം ഫലിത്തിലിച്ഛുയല്ലാത്തവരാല് അനുഷ് ഠി 
ക്കപ്പെടുന്ന വോ ആ യജ ഞം സാത്വികം. ഫലത്തെ 
ഉദ്ദേശിച്ചും തന്െറ മഹത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടിയും യാതൊരു യജു ഞം ചെയ്യന്രവോ അതി 
നെ രാജസമെന്നറിഞ്ഞാലും. ശാസ്രവിധിയെ വക വ 
യ്ക്രാതെയ്യം അന്നദാനം ചെയ്യാതെയും മന്ത്രം ദക്ഷി 
ണം എന്നിവ ക്രടാതെയും ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും ചെയ്യു 
ന്നു യജ"ഞം താമസം. 
അഭ്ധ ാപനം ബ്രഹ്മയജ് ഞ:പിതുയജ് ഞെ സ്ത്തര്പ്പണം 
ഫഹോമോദൈവൊ ബലിര്ഭരതേോ 
സൃയജ്ഞോ / തിഥിപൂജനം, 

എന്ന” അഞ്ച,യജ് ഞങ്ങളെ പററി ഗാരുഡത്തി 
ല് പറയുന്നു. 

ജുഷിയജ' ഞം ദേവയജ ഞം 
ഭതയജ” ഞം ച സര്വദാ 
നൃയജ് ഞം പിതൃയജു്ഞംച 
യഥാശക്തിനഫാപയേല് ് 

അതായതു” ജൂഷിയജ് ഞം, ദേവയജ് ഞെം,സൃയജ്ഞെം 
ഭതയജ ഞം പിതൂയജ ഞെം എന്നീപഞ്ചയജ് ഞങ്ങളെ 
ശകുതിക്കുതക്കവള്ണ്ം കുറവു ക്രടാതെ അനുഷ് ഠിക്കണ 
മെന്ന മനു വിധിക്കുന്ന. ഗാരുഡത്തില് ബൃഹ്മയജ്തെം 
എന്നുപറയുന്നുതിന്െറ സ്ഥാനത്തുമനു ജൂഷിയജു ഞം 
എന്നു പറയുന്നു. അടുപ്പ് ,അരകല്ലു ,ഉരല വെത്ളംകോ 
രുന്ന പാത്രം ചൂല് ൽ ഇങ്ങനെഅഞ്ച, സൂനകഠം ഗൃഹ 
അരത്തംബയക്കി 7 നനെ 
ി പഞ്ച സൂനാഗുഹസ്ഥസ। ചല്ലിപേഷണ്വയപസ്തുര: 
കണ് ഡനീ ചോദകംഭശ്ചബധ്യതേയാശ്ചവാഹയാതല് 

1 

യി 

170: 2ഡുന്വ്ന9 ച്ിററ്റു്ത്ത 

ഡ്ബ്ലിഠ൩൦ഈ 

നി, (ധാ ി 
1.൦1: 1ബിസഠഠിലം ൭1.04 ലെ: 17൭൩൧൯ ൧൨. 

കേക്കകം, റൊട്ടി കറം, ഖിസ്തററുകര്ം, ഫാന്സിസ്വിറ൮കാം, ശീതളപാനീയങ്ങ0ം മുതലാ 
യവ എല്ല്ോഴും തയാര് പരിഷ് കൃതരീതിയില് ടീപാര്ട്ടികഠം ഏററവും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുക്ടടി 
നടത്തിക്കൊടുടക്കപ്പെടും. 

14, 8. 20113൪ ൦ റ വം: 7 1൩. ബപ 11% റ.) നനന്ധ്. 57075 6൧൭൦ ൭1! ൦൩” മേ ഡി റുംഠഠിദ 
ലി! മാട ഷചിപ്ടില ൪ ദമയ ൦൦൩നം॥1൭ഠ 128168, 
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: ഥന, മന സമ. വലന്നമഠസ്ത്മമട, ഠഠഅഗനറ്ത്ട & നമാ) 

| 



ആം അത്തം... നം. ൫ 

൭, യരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്ചപ്പതി 

മ്മെ 

സ്ഥനു ണെന്നം ഇവ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന പാപങ്ങം 
ക്ഷ പ്രായശ്ചിത്തമായി പഞ്ചമഫഹായജ"ഞം ചെയ്യണ 
മെന്നം' സ് മൃതികാരന്മാര് വിധിക്കുന്നു. ഇവിടെയെ 
അം തന്നെ പഞ്ചയജു ഞങ്ങറം എന്നതിനു പകരം പ 
ഞ്ചയാഗങ്ങറം എന്ന പ്രയോഗമില്ലെന്നും ഓാക്കണം. 
ഈ പഞ്ചയജ ഞങ്ങറം ഗൃഹസ്ഥന് അറിയാതെം, ഗ 
ആൃന്തരമില്ലാതെ ചെയ്തുപേരകുന്നു വധത്തിനു പ്രായ 
ശര ചിത്ത മാണേന്നം പഞ്ചയജ” ഞങ്ങളില്യാതൊരു 
ജന്തുബലിയും നിര്ബന്ധമില്ലെന്നം , അറി 
യണം. വേദം പഠിപ്പിക്കു ന്ന തൂ ബ്് ശ്മ 
യജ്ഞം, ത്യ്്പ്പണം ചെയ്യുന്നതുപിതൂയജ് ഞം ഹോ 
മം നടത്തുന്നതു ദൈവയജ് ഞം. ബലി അഥവാ അ 
ന്നംകൊണ്ടു നർത്തേന്ന ത കര്മ്മം ദുതയരു ഞം, അ 
തിഥികളെ ഖൃത്രിക്കുനാതു ഡ്യയജ ഞം. അതിഥിസല് 
ക്കാരത്തിയ & ഭയ്ഭിവന്നാല് മാംസവും ഉപയോഗി 
ക്താമെന്നു ൦4 മുണ്ട്, അതുകൊണ്ടു ജത്തുധെലി യ 
ജു ഞത്തി€ ധം .രവ്വിഭാജ്്യമായ ദത ഘട കമാണെനറ 

വരുന്നില്ല. (ബല്യയതേ ദിയതെ ഇതി; ബലദാനേ 
എന്നതിനാല് ലലി എന്നാല് ദാനമെന്നാണു ശരി 
യായ അര്ത്ഥ! 

ശിവപുര: നേത്തില് വേറെ അഞ്ച, യജു ഞങ്ങ 
ളെപ്പുററി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട' . ] 

ടകര്മ്മയജ്ഞ സ്കൂപോയഃജ് ഞാ 
ജപയജു തെസ്തു ദുത്തര: 
ധ്യാനയജേ ഞാ ജ് ഞാനയജ ഞു: 
പഞ്ചയജ് ഞൊ: പ്രകീത്തിതാ: 
കര്മ്മയന്ഞരതാ: കേഷില് 
തപേമയജു ഞരതാ: പരേ 
മുപയജ് ണെ രതാശ്ചാദ്യേ 
ല്യാസയജു ത്തരനസ്തൂഥാ 

ജു് ഞതേയയ് ഞെരതാശ്ചാല്ലേ 
വിരീകക് ാഭശ്ചത്തരോത്തരം 
കര്മ്മയജ് ഭവതൊ ഭവിധാ പ്രേരക്ത: 
കാമദകഴമവിംഭേദത: 
കാമന് കാമിതതോ ഉക്തചാ 
കാമഃസക്ത: പുന൦ര്ഭവേല് 

അതായതു കര്മ്മയജു ഞം. തപോയജു ഞം, ജപയ 
ജ്ഞം , ധറയജു് ഞം, ജ് ഞാനയജ്ഞം എന്ന് 
അഞ്ച; ഇവയില് ആല്യമാദ്യയം പറഞ്ഞതിനേക്കാഠം 
ഒടുവിലൊടവ് ല് പറഞ്ഞതു ഉല് കൃഷ ടം. അങ്ങനെ 
“ഞാനയ൯ രെമറണു പരമോല്കൃഷ ടം. കര്മ്മയ 
ജു് ഞംതറ്റെയും രണ്ടുവിധമുണ്ട്. സക്രമം, 'അക്വാമം; 
അതില് കമം ഉല്കൃഷ ഒം. ഇതില്നിന്ന നി 
ഷ് കാമകള്മ മാന് കര്മ്മയജ്ഞത്തില് തന്നെയും 
ഉല്കൃഷ് ഭതമന്നം “സ്വര്ഗ്ഗ കാമോ യജേത്" ഇതി 
വാക്യങ്ങളെ ആസ് പദമാക്കി ചെയ്യുന്ന രാഭസ്മൂയാ 
ശ്വഭമധാഭിയാഗങ്ങും ഉല് കൃഷ് ടങ്ങളല്ലെന്നം സി 
ഒ്ധിക്കുന്ന. ഴ് ഴു 

 ധ്യ്ാനയജ്ഞവുഠ ജ് ഞാനയജു ഞവും ആണു മനു 
ഷ്യന് അനുഷ് ഠിക്കേണ്ടതെന്നുംകാരണസഹിതം അ 
. തേഗ്രന്ഥത്തില് മറെറാരിടത്തു പറയുന്നു, 
എം ം്ാമസുമേതം പം കകകകംക 

! ്അയെവര്വിഷ്യത 
കാ. സ്ലം ലു [ര ച്ചി 
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തസ*മാല് പഞ്ചസുയജ് ഞേഷ,, 
ഒധ്യാനയ്ജ് ഞപരോഭവേല് 
ധ്യാനം ജ് ഞാനഞ്ചയസ്്യാസ്ത്ി 
തിണ്ണുസ്ലരേനഭവാണ്ണൂവ: 
ഹിസോദിദോഷനിര്മ്മുക്തോ 
വിശുഭ്ധശ്ചിത്തസാധന: 
ധ്യാനയജ് ഞ:പരസ്തസ"മാല് 
അപവര്ഗ്ലൂഫലപ്രദ:” 

കാമയുക്തമായ് കര്മ്മയജു ഞം ബന്ധത്തിനുമാ 
ത്രമെ കാരണമാകുന്നമ്ള. അതുകൊണ്ടു പഞ്ചയജ”ഞ 
അ്ങളില് വച്ചു മനുഷ്യന് ധ്യ:നയജ്ഞം തന്നെ ചെ 
യണം. ഭല്യാനവും ജ് ഞാനവും ഉള്ളവന് സംസാരസ 
മുദം കടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓധാനയജുഞ്ഞം ഹിം 
സാദിദോഷങ്ങങകകില്ലാത്തതും പരിഥുദ്ധവും മനഡസ്സാക 
ന്നു സാധനത്തോടുക്രടിയതും ആണു്. താതിനാല് ആ 
തു” ഉല്കൃഷ്ടം അതു മോക്ഷഫലത്തെ നല്കുന്ന 
തു. (ജപദ്ധവാനരതനായ മനുഷ്യന് അഅതിന്െറവൈ 
ശിഷ് ടവം നിമിത്തം ഈലോകത്തുവച്ൃതന്നെ ജ് ഞാ 
നിയായി മുക്തനാകും എന്ന മറെറാരിടത്തു പറയുന്ന 

ണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണു" ഒ്യയാനയജ ഞം തന്നെ ഇവി 
ടെ വിധിച്ചത്.) 

ഇഷ് ടി:, ഇഷ് ടം, വിതാനം, മന്ത" ആവ: 
സവനം, ഗവ:, അഭിഷവ, റേമ, ഹവനം, മഥ: 
എന്നിവ യജ് ഞ പയ്യായങ്ങളായി ശബ്ദൂരത്നാവലി 
യിലും, 

വേന:, അധ്വര:, മേഘ:, വിദഥ: സവനം,ഹ്ഹോ 
ത്രാ, ഇഷ് ടി:, ദേവതാതാ, മഖ, വിഷ് ണു:, ഇന്ദ്ര; 
പ്രജാപതി:, ധര്മ്മ: എന്നിവ യയ ഞപയഷ്യായമായി 
വേദനിഘണ്ടുവില് കൊൌടുത്തിരിക്കന്ന. 

യജ് ഞമാണു് അആയ്യാനറയ്യതവവ്യത്ച്ാസത്തിന് 
ഹേതുവായി പ്രാചീന ശാസ്ത്ര ഞ്ങം പറയുന്നതു്. ശുഭ 
ന്െറ ശുഭ്ത്വത്തിനു കാര്ണം പഠയയന്നതു” അയാം 
യജ് ഞൊധികാരിയല്ലെന്നത്മതാണു”. യജ്ഞം” അ 
തിനന്െറ നിഷ് കൃഷ് ടാര്ത്ഥത്തില് സകല മനുഷ്യ 
രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ലോകകല്യാണതക്തിന് അ 
ത്വന്താപേക്ഷിതവൃയമാണു . അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം 
ഗീത പറഞ്ഞതു് ഈശവരന് മനുഷരെ യജു ഞെ 

്ഞോടുക്രടി സൃഷ് ടിച്ചിട്ട് അവരോട് ഈ യജ് ഞംവ 
ഴി നിങ്ങഠം വര്ദ്ധിക്കിന്! ഇതു നിങ്ങറാക്കു സകല 
ഭീഷ” ടങ്ങളും തരുന്നതായി ഭവിക്കട്ടെ?” എന്നു. 

യജു തം അഥവ 9വന്തി1൦6 ആണു ഇന്നു ലോക 
ത്തിനാവശ്ചയമായിരിക്കുന്നതു. സകല കര്മ്മങ്ങളും 
യജു“തെം അഥവാ ഈശ്വരോപാസനയെന്ന ബുദ്ധി 
യോടുക്രടി ചെയ്യുക യോ അഥവാ യജുഞെത്തിനു വേ 
ണ്ടിയുള്ള യജ് ഞെം എന്ന് അത്ച്യന്തനിഷ ക്ക റമ ബദ്ധി 
യോടുക്രടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാന് മനുഷ ൯ യാവ 

കുകയാണു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു”. വ്യക്തി കക മുര 

യ്രമല്ല രാഷ'ട്രങ്ങറംക്കും ഇതാണു ആവവ്ധം. വ ത്തി 

കളും സമുദായ ത്ങളൂം രാഷ് ട്രങ്ങളും യജ' വെസദന്ദേശം 
സ്വീകരിച്ചാല് ലോകശാത്തിയുണ്ടാകും. 

ക്രി: വും. ബൃദ്ധനും ശങ്കരനും മറെറല്പാ മഹാ. 

പുരുഷന്മാരും യജഞത്തിന്െറ മാതൃകകളായിരു 

1 അം അവരുടെ ആഭര്ശം നമ്മുടെ ഫ്ൂഭയത്തില് കടി നി റ വ്യ വി  കൊട്കട്ടെ; ള്ളി" ലു നം 1 

ഇ നി നള & എ ര. 



1946 

പന്പ യോധികന് 

പരരദ്ധ്വനി തീരുനാഠം വിശേഷാല് പ്രതി 

നതി റി ങ്ങ 
റെ ന 

(ഈ. എം. കോവൂര് ബി. എ. ബി. എത.) 

ശട്ടികളെ; ഭക്തിവിഷയത്തില് നിങ്ങറം വ 
സ്നേ ാന്മേസ്ത്തരി അവര്കളെ ഒരു മാതൃകയായി, സ്വീ 
കരിക്കണം? എന്നു 111 കുടുക്കുക ളില് കുടുങ്ങിയ: ശഃ 
പ്പാ യത്ത ല് നിറഞ്ഞു രവിടവുമിവടവും തമ്മില്പ്യൊ 
ന്തിയ ആ പ രോഹിതശ്രേഷ്ഠല് ഉല് ബ്ബാധിപ്പുിച്ച 
ല്പ്യോഠം, സ്ഥലത്തു സന്നിഹിതനായിരുന്ന വസ്യ്യോന് 

മസ്തി വിനയംകൊണ്ടു താഴോട്ട നോക്കി, ഭക്തിയ്യ 
ടെ തെററാത്ത ലക്ഷണമാണല്ലൊ വിനയം. 

എഴുപതോ എഴുപത്തിരണ്ടോ വ 

യസ്പവരുനു ഒന വൃ ഡനാണു വന്യ്നരോന് 
മേരി, വെരുത്തു നരച്വ മേല്മശയ്ക്ു, 
ടിയ ല്ക്രടെ വഭരെ അവ്യക്തമായി 
മത്രംകോണാമായിതനാ അയാളുടെ 
കറുത്തു തടിച്ച ചണ്ടുകഠം സമാച 

ന്ന യ്യ, 

൭ വറ ഖഥ ിം 

ഴ്ച ക് 

വലിയപ്പപ്പന്മാരുടെയും അത്മ ന്ത്മിക്കമമ കര്ബര 

നകം മടങ്ങാതെ ചൊല്ലുന്നതിനു ” നൂഠറിഅമ്പതുര. 
പ്പിക ഒരു ഫണ്ടായി അയാം പള്ളിയില് നേരത്തെ. 

തന്നെ ഏല്പ്പിച്ചിരുന്നു. കാലേക്രട്ടി തന്െറ അങ്ങേ 

ലോകവാസ കറര്യങ്ങറാക്കം വേണ്ട ശ്മര്പ്പ ടകം അ 

യാം ശരിപ്പെടത്തിയിതന്ന്. 

വസ്ത്യോന്മമേയസ്ത്്രിയുടെ ജീചിതവിഗശുദ്ധിമൂല 
അയാളെ ബമാറ. ക്കാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ആ 

പ്രദേശത്തെങ്ങുമണ്ടായിരുന്നില്ലം ബിഷ 

പ്പിനം ഫില്ലാവക്കം അയാളെ വളരെ താ 

/ ല്പ്പയ്യമായിരുന്നു. ഏതൊരു നല്ല, കാത്ച്യ 

(॥ ത്തിനും കണ്ണുംപൂട്ടി പ്പണം  കൊടുപ്പ്ാ 

നരം. അയാഠാ മടിച്ചിരുന്നില്ലം ൭: 
വസ്ലേവോന്മേസ്ത്ര്ിയുടെ ചെദുപ്പുകര 

ലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു നിരന്തരമായ 4 !. ചത്തെക്കുറിച്ചോര്മ്മയമ്മുവര് നന്നു 
ഇശ്വര പ്രാര് തഥന൯ന ഉരുവി, “ലട ച രക്കമായാിരുന്നു. കെഘ്ൃത്തിനുടത്തു നീ 
ടല്മൂല മായ ിരുന്നിരിക്കണ ം. 
കറുത്ത ഷട്ട് കോട്ടും, 25 മത്താട്ടു കുത്തിയുടുത്ത മുണ്ടും 
തലയിലൊരു കമ്പിളിത്തുണ്ടുമായിരുന്ന ഭായാമൂടെ 
സാധാരണ വേഷം. പര്മുരുത്തിയില്നിനാം കറേയ 
കലെയു മ്മ വിശുദ്ധ അന്തോനിസുപുണ്ലയവാഭന്െറ 
തിതനാമത്തിലുതമ്മു പത്ളിയിലെ കുണക്കനറയി ആ 
യാഠം പതിനേഴുവര്ഷക്കാലം തുടര്ച്ചയായ സേവനം 
അനുഷ ഠിച്ചേഷം കറേക്കാലമയി വാഭാകവംകെറ 
ണ്ട് ആ ജോലി തന്െറ പൃത്രന് റപ്പേലിനെ ഭരധമ 
ല്പ്ല്ിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ം 

കുര്ബാന കാണാതെ വസ്ലേധാന്മ്യേസ്ത്രി രൈ 

൨0 ഭിവസമെങ്ക |.) 

നി രി; യ തന്െറ മതോപിതമക്കന്മാര ടെ ഷം 
, ഉറങ്ങുകയില്ല., സകല, മ] | ഃ രി | തോതില് ഒരു കയററുവ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. ആ വ്യാ 

പ മ പ 

ണ്ടകരനിന്നോ മറേറാ നന്നാ ചെറു 
ത്തിലെ അയാം അവിടെ എത്തിച്ചേന്നത്ഥയിരുന്നെ 
ന്നാന്ു ഐതിഷ്ലം. വഞ്ചി വലിക്കുന്ന പുണി' കുറേ, 
ക്കാലം നോക്കിയശേഷം അയാം കടപല്ലുറത്തുടുത്തുള്ള 

ഒരു കയററാപ്പീസില് കയറ. വാരിഇടക്കുന്നു . തൊ. 
ഴിചില് ഏര്പ്പെട്ടം പ്രകൃത്യാ സമര്ത്ഥനും “ചുറ്ചുറു 
ല്പ""നുമറയി അയാരം കയററുവവാപാരത്തിന്െറ 
സകല ഉമ്ളകത്തികളം  കുരുമത്തരങ്ങളും ആേഴുകൊ 
ല്ൃംകൊ.ദ ൨ മാക്കി. തിഭവ്ു പൊത്തുന്നു ആരോ 
ശ്ൃംകൊടഖു രന്വധികം അനധ്ൃദീതനായിരുന്ന അ 
യാറം രാവുംപ ദംദൃമിപ്പുതെ പണിയെടുത്തു കുറേകര 

ശു സമ്പാദിച്ചു. ഭടവില് അഓയാഠം തനി ചെറിയ 

എ, റ് ൽ വ്, ല 

പ്രാരം അവസാനം "തിരുഹ്ൃട 

ന്റ 

1 

1 
മ് ം 0) 



ഈം ള്ത നന്ന അംന 

റ്റ പരരദ്ധാചനി തിരുനാര്ം വിശേഷാല്പ്രതി 1946 
ന യത്തെ തത്തു 

ന്ന പേരില് ഒരു കയറവുപ്പാ നിര്മ്മാണവ്യ്യവസായ 
ത്തീല് ചെന്നവസാനിക്കയും ചെയ്യ. 

എട്ടോ പത്തോ പ്യാനെയ' ത്തുതറികളുമായി ഒതു 
ചെറിയ കുടിലില് ആരംഭിച്ച ആ ചെറുവ്യയവസായം 
ഇന്നു മധുരക്കമ്പനിയോടുടം ആസ് പിന്വാള കാരോടും 
കിടപിടിക്കത്തക്ക ഒരു ഒന്നാംതരം ഫാക്ലറിയായി 
വഭുന്നിരുന്നു. ഫാക്ലറിവക കെട്ടിടങ്ങഠം നാലരയോ 
അഞ്ചോ ഏക്കര് സ്ഥലത്തു പരന്നു വ്യ്യാപിച്ചിരുന്നു. 
ഏഴന്ൂററിചിലവാനം തൊഴിലാളികളായിരുന്ന അ 
വിടംകൊണ്ടു ചെലവുകഴിച്ചിരുന്നതു്. രണ്ടായിരം 
രൂപയ്യുമേല് അദായനി കതി ഭരാണ്ടില് ഗവര്മ്മെ 

ന്റിലേക്കട ച്വശേഷമായിരുന്ന വാല ക്യംമൂലം ഈ 
ശപരസേവനത്തിനു നിശ്ചയി ചു വസ്ലേവോന്മേസ്ത്രി 
ഫാക്കരിഭളരണം തന്െറ പുത്രന് വ്ലൂവിനെ ഏല്പ്പി 

പ്പേല് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സകല ഗു 
നെങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുമമ വേറൊരു ചെുവ്റ്യക്കാരനാ 
യിരുന്ന: താന് പിടിക്കുന്നി -ത്വച്ചൊടിക്കണമെ 
ന്നമ്മുതായിരുന്ധ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ പ്രധാന 
ലക്ഷ്യം. . 

എഴുത ക്രലിക്കാര്, ഒന്നൊന്നരലക്ഷം റുപ്പി 
കയുടെ യ്ക്കോക്ക് , അമേരിക്ക യിലേക്കും ആഭ പിയാ 
യിലേക്കും കയററുസാമാനങ്ങഠം നേരെ കയറ്റി അയ 
പ്പാനുമ്മു സാകംവ്ലൃങ്ങം, എവിടെഖ്ലെന്നാലും ആദര 
ഖും ലാരുകസാലയും--ആരുടെ തലയിലാണു ഇതൊ 
ക്കെ കുറെയെങ്കിലും വിങ്ങല് വരത്തിക്കൂട്ടാത്തതു”. 
കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരന് മാത്രമായിരുന്ന ൨ 
പ്പോ ഡിനെ ഇത്തരം ആനുക്രല്യപരിതസ്ഥിതികഠം ഒ 
ത “കുട്ടി ഡിഴകകുററര് " ആക്കിത്തിത്തെങ്കില് എത്തി 
നു കററം പറയണം! 

വസ്യല്യോന്മേ റിയയുടെ ഫാമൃറിഭരണക്കാലത്തു ക്ര 
ലിക്കാര് ക്ര്ധിക്കാര്തന്നെ യായിതന്ന.മുതലാളിയായി 
രുന്നു അവരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം. അവക്കു കിട്ടുന്ന 
ക്രലി മുതലാളിയുടെ സാനം . മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന 
ആടായം--അതു ലക്ഷമായാലും കോടിയായാലും അ 
വക്കമനവ ഷിപ്പുന് യാതൊരു കാരവുമിലാത്തതു. 
റോളുറോ ഇരുമ്പു കഴളയാ വിണുചത്താല് യാതൊരു 
പരാതിയും ക്രരാതെ, മുതലാളിയെ അന്ത്യനിമിഷ 
ത്തിച്ും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു ചാകേണ്ടവര്. ഇങ്ങനൊ 
ക്കെയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ സുശീലനിധിക മായ 
ലിക്കാര്, 

പക്ഷെ വഃപ്പുലിന്െറ കാലം വന്നുപ്പോഴഴക്കും 
ചി ഭാവവ ന൬,3സങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുതുടങ്ങി. ല്ലി 
ക്കാ തെരഴിപ- ഭി കളായി. തൊഴിലാളിസംഘടന ഒം 
ര്യെന്നം, അതില് അംഗങ്ങളായിത്തിരുകഷെ-നം ഒ 
ക്കെ ടേട്ടുതുടത്ങി. റപ്പേല് ഇതൊന്നും ആദവമത്ര ഗൌ 
നവച്ചിച്ച. ടൂരെ നിന്നും വന്ന് ,ചില കാപ്പിക്ക ടത്തി 
ണ്ണൂദംഭിലെ പഴയ ബഞ്ച, കളില് കിടന്നറങ്ങി; ബീ 
ഡി കം അനുസ്തൂതം കത്തില്ലെരിച്ചിരുന്ന തൊഴി 
ല്ളിപ്പവത്ത കുന്മാരെ അയാം മറിപദ്മാരെന്നമ്മ 
പേരുനല് പി അഗഞണ്ബൃക്കുപ്പ യില് തമ്ളി. പക്ഷെആ 
നിണ്ണാരന്മാര് അവിടെകിടുന്നു ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതു 
ആ സാധു അറി ത്തില്ല. 

ഒരു തിങ്കളാഴ്ച €€റകിട്ടായ്രന്നു പ്പോ 
ലിന്െറ കണ്ണുകം ആദ്യമായിതുഠന്നതു”. 

കാഷ്യ്യറെ വരുത്തി അന്നത്തെ നിക്കിബാക്കിതി 
ട്ടം വരുത്തിയശേഷം അയാഠം ശോതുയത്തിവരെ ഒ 
രത്യാവശ്ച കാര്യത്തിനു പോകാന് ഭാവിക്കയായിരു 
ന്ന: അപ്പ്പോഴാണു നിലച്പായത്തില് കുഴഞ്ഞ ഒരു ശ 
രീരവൃമായി ഫാക്ൂറിഫോര്മാന് ഓടി അയാളുടെ മു 
മ്പിലെത്തിയതു” . അയാളുടെ പരിഭ റമവും വല്ലായ്മ 
യും കണ്ടു റപ്പേല് ചോദിച്ചു. 

&ചഞ്ഞൊസി, എന്താണീ തിടുക്കം?” 
“ഗബ്ബിയേല് പിന്നേവക്കാണത്തിനു ജപുറപ്പാ 

ടാണു. നെയ ത്ത സെക് ഷനിചുള്ളു സകല ക്രലിക്കാ 
രേം അവനിളക്കാനുമ്ള ഭാവമണ്." 

“അതു കണ്ടോണ്ടിങ്ങാട്ടണോ ഭഓദിച്യാടി വരു 
ന്നതു്. ആ എരപ്പാളിയെ മര്വാദപഠിപ്പിക്കുവാന് നി 
ങ്ങളെ ആരെക്കൊണ്ടും ആവില്ലെ ന്നാ?” 

പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല റപ്ലേ്യമരസ്്റുഃറ. അഭങ്ങാ 
ടട വല്പതുമൊന്ന ചെയ് താല് ഇങ്ങോട്ടു പത്തുചെയ്യും." 

ആഹാ, അതുക്കായോ? ഈ തെണ്ടിഴയേയൊക്കെ 
ഞാന് ചവിട്ടി ശരിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ." 

ചവിട്ടി ശരിപ്പെടത്തുവാന് റദപ്പേലുടനെനെയ് ത്തു 
സെക് ഷനിലേക്കു യ തൃയുമായി. 

ഒരിക്കല് കണ്ടാല് അത്രവേഗം മറക്കാന് തരമി 
ല്ലാത്ത തരം ഒരു ദേഹപ്പകൃതക്കാരനായിരുന്നു ഗഖ്ബ। 
യേല്, 

റഴപ്പുലിനേക്കാഠം ഒന്നോ ഒന്നരയോ വയസ്സ് ഇ 
ഉപ്പും തോന്നിക്കും. സാമാനം കറുത്തതെങ്കിചും ഉയ 
രം ക്രടി നല്ല ഉറവ ശരിരം. ഇട്ടിരിക്കുന്ന വലക്കസ്്ി 
ബനിയനന്െറ സുഷിരങ്ങളില് ക്രടെ നിണ്ടുകറുത്തരോ 
മത്മാം അങ്ങനെ സമൃുലാമായി ഉഭ്കിഞ്ഞുനോക്കുകയാ 
ണു”. അരയിലെ കുക്കി കാല്ചട്ടയില് എണ്ണ 
ക്കരിയും ഗ്രീസും കേറി ആക്രമിച്ച് അതിനെ ഒരു ഥ് 
ടശീചപോലെ കറുപ്പാക്കിത്തീര് തതിട്ടുണ്ട് , ഫാക്ടറി 
വക ഡീസല് എഞ്ചിന്െറ ഡ്റൈവറായിതന്ന അ 

വെറ വലത്തെക്കയ്യിദ്വെ മാംസം പശികളുടെളര്തും 

വടിവും കണ്ടാല് നിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉരു 
ക്കായി അതു രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടണ്ടോയെന്നു സംശയി 
ക്കം, കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വര്സ്ണ്ണച്ചെയിന് 
കവൃത്തശീലയില് നിര്മ്മിതമായ രിവലംഗത്തെച്ച 
ററി താണാടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹാരംപോലലെ മിന്ന 
ത്തിളങ്ങി. 

ആ മുഖമായിരുന്ന കാണേണ്ടിയിരുന്നുതു”. മുശഗീ 
യന്വവുമായി വളരെഅടുത്തുചെല്ലന്ന ഭാതിലെ ഭാവ 

രീതികളായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ടി യിരുന്നത്. മദ്യ 
പഠനം അപരിചിതമല്ലെ ന്നു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ചു 
വന്ന കണ്ണ കഠം. അല്പ്പം പതുക്കിയ നാസിക. ൭യ 
ര്ന്ന നെറി. അല്പ്പും കഷണ്ടി ബാധിച്ചുതുടങ്ങി 
യ തല. അതു മറയ്ക്കുവാന് കവത്തകൈലേസ കെ 
ണ്ടൊരു ചരിച്വുകെട്ട് . ആരെയും ഒന്നിനെയം ക്രസുകം 

യില്ലെന്നമുമ തരംനോട്ടംം 

ഗ ബ്ബിയേല് ഒന്നാംതരം ഒരു മെക്കാനിക്കാണു .ഡീ 
സല് എഞ്ചിന്െറ ഭാഗത്ങറം അഴിച്ച നിരത്തിക്കശ 
ക്കിഷിട്ടുകെടുത്താല് അവന് വേണമെങ്കില് കണ്ണേ 

ചം. ജിയും 



1946 പര്രദ്ധാവനി തിരുനാഠം വിശേഷാല് പ്രതി 92 

പൂട്ടിക്കൊണ്ട അവ ഒന്നിച്ചുചേത്തു ഏഞ്ചിനെക്കെ 
ണ്ടു “ട്ടെ” ട്ടെ""എന്നു കരയിക്കും. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
ന്ന എഞ്ചിന്െറ മുഭലിലെ ലഘംവ്യൃതിയ൦നങ്ങറം ശ്ര 
ഭ്ഠിച്ചുശേഷം ഇന്ന ജോഷയിന്റിനാണ് അല്ലെങ്കില് ഇ 
ന്ന വാല്വിനാണ തകരാറെന്നവന് ച്ുമ്മായങ്ങു പ 
റയും. അതു ശരിയുമായിരിക്കം. 

അവനെ വസ്തേവാന്മേസ്ത്കിരിയയുടെ കാലത്തേ 
ജോലിയിലെടുത്തതാണു .. അന്നവനു എട്ടോ പത്തോ 
വയസ്ക്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുമള. മറ൮ അപ്രന്റിസ 
ന്മാതടെ സ്ഥാനമേ അവനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
മെമ മ്മിലും അവന് അതിവേഗത്തില് അവരുടെ 
യെല്ലാം മുമ്പിലായി. എഞ്ചിനായിരുന്നു അ 

വനെറ സര്വസ്വവും. അതിന് റ$ത്തൂ നിന്നം അവന് 
ലാറിയില്ല. അത് നെ റ ലിവറിച്ും വിലിലുമെല്ലാം 
അവന് രടറി തവി നില്ക്കും. അക്കാലത്തെ എ; 
ജിന് ഡ് 66൨൨൪ അവന്െറ ഈ എഞ്ചിന് പ്രണയ 
രഹസ,൦ ൨ സ്നേ യറന്മേസ്തിരിയെ അറിയിച്ചു. മേ 

രി ഭ൨ന॥െ ഫുഞ്ചിന്റുമില് ഡ്റൈവഠെ സ 
ഹായിക്കുവാന് ആക്കുകയ്യം ചെയ്തു. 

ഡ് റൈവര് മരിച്ചുഭപ്പേറഠം അതീവ ആത്മവി 
ശരവാസത്തോടെ ഗബ്രിയേല് അയാളൂടെ സ്ഥാനം ക 
യ്യു, അവനെക്കണ്ടാല് മതി ഏതു” ഭടിഞ്ഞുപറി 
ഞ്ഞ എഞ്ചിന്. ക്രടെയും ചാടി എണീക്കുമെന്നുമ്മു പ്ര 
സിദ്ധിയും അവനു വേഗത്തില് ലഭിച്ച. 

വസ്തേ,ന് മേസ്തിരി അര്ഫിക്കുനനവനു” അര്ഹി 
ക്കുന്നതു കൊടുപ്പാന് ബഹുസന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഗജ്വി 
യേലിന്െറ കായ്യുത്തില് തന്െറ ഈ ഓദാര്യമന 
സ്ഥിതി അല്പ്പം കടന്നുപോകതന്നെ ചെയ്തു. മരി 
ച ഡ് റൈവക്ക മാസം പതിനേഴര ഉറുപ്പിക ശമ്പ 
കമായിരുന്നപ്പോഠം ശഗബ്ബിയേലിന് അയാഠം ഇരുപ 
ത്തബ്ചെ റുപ്പിക നല്കി. 

പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സ്വതേ ഒരസംതൃ്ലു 
മനസ്ഥിതിക്കാരനായിരുന്നു ഗബ്ബിഭയേലിനു തൃപ്ലിവ 
ന്നില്ല. അറ ന് മേലോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ട 
നോക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. റലപ്പൂലിനു 
മാസം ഒരേധിരത്ത ഞ്ഞു റുറുപ്പിക ശമ്പളം--കരിയി 

ലും എണ്ണുയിച്യം കിടന്ന ന ത്തുന്ന ഗബ്ബരിംയലിനു് മാ 
സം ഇതപ മയ ബെ ദുപ്പികയും. ഇതെത്തെൊരു നിതി 
യെന്നായിതുന്ന വെറ ചായം. 

തൊഴിലാളിപ്പവ.്ത കന്മാര്, ഗബ്ബി“യലില് അ 
വരുടെ വിത്തുകറം വിതവ൮വാന് പററിയ ഒരേക്കര് 
എക്കല് ദടമി കണ്ടുമുട്ടി. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാ 
ശങ്ങളെപററി അവന് അവരില്നിന്നും അടുക്കിനു 

മനസ്സിലാക്കിയല്പോരം അവണ്െറ ഉമ്മ് വൈരാഗ്യ 
വും അസ്ൂയയുംകൊണ്ടു നിറിക്കത്തി. “ചുഷണം” എ 
ന്നുമ്മ പരം അവനില്നിന്ന് ഉറക്കത്തില്ക്രടെയും 
കേട്ടുതുടത്ങി, 

അവനും ചില പ്ര വത്തനങ്ങളു ചെല്ലാ ഉം 

പ്പെട്ടം അതിന്െറ ഫലമായി തിരുഹൃദയ കെൌയര്ഫാ 
രിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇയില് ചില കശ 

പിശകളെല്ലറം ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊന്നം ഇന 

ത്തെ അ ഇയും വിഷമതരമായിതുന്നില്ലം ന്, 
ക്കും. റര്പ്പേല് നെയ് ത്തൂസെക് ഷന്ിലെത്തിയല്ലോറം 

കണ്ടതു ചായത്തില് മുങ്ങിയ നീലപ്പിശാചുക്കകേ 
പ്പോലെ നിന്നിരുന്ന കുറേ ജോലിക്കാരോടു പ്രസം 
ഗിച്ചകൊണ്ടുനില്ലയന്ന ഗ ബിയേലിനെയായിരുന്നു.മാ 
നേജരെ കണ്ടയുടന് ആ ചായപ്പറിരാചുക്കളെല്ലംഭ ന്ന 
വിളറി, ആഴേഴച ഭിരുക്കറം പുറകോട്ടു വലിഞ്ഞു” അ 
വിടുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. മററുചിലര് എന്തുചെഴ്യുണമെന്നു 
റിയാതെ ആട്ടി ന്കുട്ടികളേപ്പോലെ അദങ്ങോട്ൂമി ങ്ങാ 
ട്ടം നോക്കി. 

റപ്പുലിന്െറ ആഗമനം ധഗബ്രിയേലിന്െര പി 
ന്നില് ക്രടെയായിരുനനതിനാല്, ഗബ്രിയേല് ആയത 
നാരെന്നാറിവാന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവന്നം അവ 
രുടെ നയനങ്ങറഠം തമ്മില് ഉടനെ ഇടഞ്ഞു; വജ റവും 
വജ റവും തമ്മില് പരസ് പരം തികം പാറിച്ചു. 

റപവിന്െഠ നെററിയിലെ രക്തക്കുഴ്ലുകഠം 
വിത്തു വള ഞ്ഞെപിരിഞ്ഞു മബ്ണ്ിരകഠം പോലെയായി. 
താഴത്തെ ധൂണ്ടില് അവന് ശക്തിയായിക്കടിച്ചമ 
ത്തി. അയാളുടെ കൈകളും രരീരവും അല്പ്പാല്പ്പം 
വിറയ്ക്കുന്ന ണ്ടായിരുന്നു. ലം 

തലയിലെ കൈലേസ്സഴിക്കക്രടെ ചെയ്യാതെ ഗ 
ബ്ബിയേല് നിന്നുനിലയില് നിന്ന -- പുള്ളിപ്പുലിയുടെ 
ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചുനില്ലയന്നു കാട്ടുപോത്തുപോലെ. 

“ഗബ്ബിയേല് നി എന്തിനു എഞ്ചിന്വും വിളി 
വിടെ വന്ന? 

അതിനു ഗബ്ബിയേല് ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞി 
ല്: 

“നെയ ത്തു സെക ഷനിലുമുമ പണിക്കാരെ ഇള 
ക്കി ബഹമളമുണ്ടാക്കാന് നീ ശ്രമിക്കയാണെന്നു കേട്ടു. 
അതു ശരിയോ?" 

“ഞങ്ങറംക്കു ചില സങ്കടങ്ങളുണ്ട് " എന്ന ഗ 
ബ്വിയേല് സാവധാനത്തില് പറഞ്ഞു. 

“ന് ഇവിടെ ഏനത്തുചെയ്യയായിരുന്നു 4?" 
% ഞെങ്ങടെ സങ്കടങ്ങളേപ്പുറരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു 

നില്ക്കയായിരുന്ന.” 
“ഫാക്കരിസമയത്ത് ഓരോ പണിക്കാരനും അവ 

നവന്െറ സെക് ഷനില് നിന്ന പണി എടുക്കേ 
ണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ?? 

[1 ല് 
ഉണ്ടു 

“പിന്നെ നീ എന്തിയിവിടെ ലന്നു. 
ഞങ്ങറം ഇവിടുത്തെ പണീക്കാര് തന്നെ, പ 

ക്ഷെ തെങ്ങറാക്കും ചില അവകുഃശങ്ങളെല്ലാമുണ്ടു് ."" 
“അവകാശങ്ങളെ! ഞാന് പണം ചെലവു ചെ 

യ്ക നടത്തുന്ന ഈ ഫാക്ൂറിയിലെദ8" 
ി 5 അത്തേ. 
ക്ഷിപ്രകോപിയായിരുന്നു പ്പേലിന്െറ മുഷ്വം 

ഈ മറുപ്ടികേട്ടു വിളറിക്കറുത്തും 
[ എടാ, അധി കപ്രസംഗി, നിയ്യിത്രക്കായോടാ? 

തെണ്ടിനടന്ന നിന്നെ ഫാക് വിയില് കയററി ആളാ 
ക്കിയപ്പ്യോറം നി ഇത്രഷ് തെളിഞ്ഞോടാ7 ശ൭ 
 ഗബ്ബിരയേലിനും ദേഷ്യവന്നും ചുററുപാടെല്ലാം 
അവനും മറന്ന. 0 

ി ച ം  തെണ്ടിനടനനതാരാണെന്നൂു* ഇര് ദേശത്തുമ്മവ! 
ക്കെല്ലാം അറിയാം," 1 റപ്പേലീന്െറ പിതാവിന്െറ പൂര്പചരീഭര 

മം വ പം ത് 

പം പ്പം മം. 



1] 
നി 

 രിച്ചകിട്ടിയെന്നാണു തോന്നുന്നത്. 

യില 

ക. [₹ ണു ആയ്. ടം തം. 

ത്തെ ലക്ഷ്യ മറക്കിയുത്മ ഒരു രരമായിരുന്ന അതു. 

പ്പോ ചാടി ഗബ്രിഷേലിന്െറ കരണത്തെൊ 

രഭി.ചച്യുകൊടുത്തു. അതു തടയയവനേത്മ ശ്രമത്തി 

ലോ എന്തോ റപ്പേലിനും ഒന്നരണ്ടു പ്രഹരങ്ങറം തി 
റപ്പേഖിന്െ 

പ്രസാദവും ത്തിയും സമ്പാദിപ്പാ൯ കല്വകെട്ടി നി 

ന്നിരുന്ന രണ്ടമുന്ന കയററുപാല്പമട്ടുകാതം റൈട്ടറ 

ന്മാരുംഭ്രടെ 'ഗ ബ്രിയേലിനെറ മേല് .ലാടിവിണും 

പിന്നെയെത്തൊക്കെയാണു് ഉണ്ടായതെന്ന” ആ എ 

'ഞിന്ഡ'റൈവക്ക നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൈ 

യില് ലിട്ടിയതെല്ലറം വച്ച്” അവന് സ്വയം രക്ഷിക്കു 

വാന് ശ്രമിച്ചു. ആതുധടയെ? ഒക്കെ തല ഒ പാട്ടി. പേ 

ക്ഷെ ആഴേഴുപേരോടുട് അവന് അവസാനം ത്രോല്ക്കു 

ക്തന്നെ ലെസ്സു. അവനെ ഇടിച്ം തെഴഴിച്ചം തറയി 

ലാക്കി. റപ്പ്േലിന്െറ നിര്ദ്ദേരമനുസരിച്ച് അവ 

ന്െറ കൈയുംകര്ദ്യട അവര് വരിഞ്ഞുകെട്ടി. 

4൧. 

തിരുഡ്യദയഫാക്കുറി മാനേജരുടെ ഫോണ്വിളി 

അനുസരിച്ചു് അര മണിക്കൂറിശമ്മില് പ്പോലീസുകാ 

൪ സ്ഥലത്തെത്തി. പിനുല് കോഡിലെ ഏഴോ എട്ടോ 

വകപ്പുകറം പ്രകാരമുമ്മ ഉരു വലിയ കേസ് ഭാവ 
ഗബ്ദഭയലിനെ മേല് കാര് ചെയ്തു, റപ്പേല് ൯൪ 

ക്രിയ കൊഴുത്ത കൈമടക്കിന്െഠ നദ്ദി ൭ ചകിപ്പെട 

ത്തുവാൻ അവരും ചില സമ്മാനങ്ങറം - ഗബ്ചിയേല। 
അ നല്കി. 
പൊട്ടിയ നെററിയു പൊങ്ളിഞ്ഞ കാല്മുട്ടു കം 

മായി അവര് ഗബ്രിയേലിനെ മട്ടാഞ്ചേരി ലോക്കപ്പ്ി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, കുറെ ദിവസത്തെ റിമാന് 

ഖം വാങ്ങി. കേസു കോടതിയില് ചാര്ജ് ചെ 

. പതിനഞ്ചംപേര് റപ്പേലിനെതിരായി മൊഴി 

കൊടുത്തു. ഗബ്ബിയേലിസ് ഒടുവില് ആറു മാസ, 

ത്തെ കഠിനതടവും ലഭിച്ചു. 

ബന്ധനവ മുക്തനായപ്പ്യോഠം ഗബ്ദിയേല് തിരി 

ഭല്വത്തി:/ അവന്െറ സഖാക്കളായി വത്തിച്ചിരു 

ന്ന മററ തൊഴിലാളികളെ ല്ലാം അവനു ലഭിച്ചഅ 

അവട ഞ്ജ ' കരലയമാറിയി തന്ന. ഒരു ഡിഭ ററ 

രായിരുന്ന റപ്പോലിഭനാടെത। മ്തറല്൦ ഷയില്ലെന്നു 

വര് മനസ്ണ്തിലാക്കി. 
ഒരു പ്രതികാരമൂത്തിയായിട്ടാണു. ധബ്രിഭയല് 

തിരിച്ചുവന്ന ട്ടുള്ുതെന്നു പലയം ഒപ്പ്യല് നെ ധരി 

പരക്കെ പ്പേലതൊന്നമത്ര വകവച്ചില്ല. 

) ്പിചീസിടവ ചവിട്ട് ഇനിയും കെമ്മണ്ടാ 

/യെങ്കില് അടങ്ങി ' മരവാദയ്കിരുന്നോളന് അവനോ 

ഭൂ പറഞ്ഞേക്കൂ.” എന്നുയാഠംചിലരേടേപഠഞ്ഞയച്കു. 

ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടു ഗബ്രിയേല് ജോലിയ 
വീട്ടിലേ 

യ) പരരഭാവനി തിരുനാഠം വിശേഷാല്പ്രതി 1946 

ട്യീയെന്തണു പിന്നെയുംവക്കാണത്തിനാണോ 
ഭാവം?” എന്നയാരം ചേഭിച്ച. 

പക്കാണ മൊന്നമില്ല. എനിക്കു നിങ്ങളോടുചി 
ല കാര്യം പറവാരുണ്ടു .” 

* എന്താണു്?” 

ട്നിങ്ങരംക്ക് എന്നെക്കാരം കുറെ പണക്കൂടുതലു 
മ തു കണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലെല്ലാം എന്നോ പ്രവര് 
ത്തില്തുു് .ഈ നില മറേണം."” 

“ഐക്ങനെ?” 
നിങ്ങുടെ പണം മററുമ്മവരെ 

വരന് ഇനി ഇടയാവരുത്." 
ഉപഭ്രവഖിക്കു 

“എനെ പണം ഒന്നുംചെയ്തില്ല. നീ തന്നെ 
യാണു നിനെ തലയില് കല്ലിട്ടതു ." 

* അല്ല. നിങ്ങളുടെ പണമാണ് അന്നേന്നെ ത 
ല്യിത്താഴത്തിട്ടതു്; പോലീസുകാരെ വരുത്തിയതു”; 
കേസ്റ്റേടപ്പിച്ചതള്; ശിക്ഷിപ്പിച്ചതു" 

“അഞ്ങനെയാനൈന്നതന്നെ വിചാരില്ലോടു .നീ 
എത്തു ചെയ്യും?" 

“ഇത്തരം പണുക്കാരെ ഇല്ലെന്നാക്കാന് ഞാന് 
നോക്കും.” [ 

അതിനു നോക്കിയാല് ഒരു സമയം 
രിക്കും ഇല്ലാതായി ഒതിതുന്നുതു;," 

“വരുന്നതു വരട്ടെ; നിന്നെ പ്പുലുമ്മവരെ ഇല്ലാ 
താക്കാന്തന്നെ ഞാന് നോക്കും. 

പാലീസിന്െറ ബാററണ്തടിയായിരിക്കും 
അതിനുള്ള മറുപടി.” ) 

ഒരു മാസത്തിനുമ്മില് നിന്െറ 
ഞൊന് നിവറൃത്തിക്കും. അതിലെ സകല 
രെയയംകൊണ്ടു പണിമൂടക്കിക്കും ."” 

നീയരയി 

ഫാക്ണൂറി 

പണിക്കാ 

“എടാ എരപ്പാളി നിന്നെക്കെണ്ടതിനാവില്ല.? 
എടാ എരപ്പ്രാളിയുടെ മകനെ, എന്നെക്കെണ്ടെ 

താവും; നോക്കിക്കോ.” 

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഗബ്ദിയേല് അതിവേഗ 
ത്തില്, പടിഞ്ഞദടങ്ടെ നടക്കനം ഭലന് ൬, 

വല്ലേ ഹിനെ രക്തം തിടച്യു. പുറകെ എത്തി 
അവനെ അടിച്ചുവീഴ് ത്തിയാലെന്താണൈന്നുവന് ആ 

ദയം ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ അതിലും നല്ല ഒരു മാര്ശ്ശു 
തെരുക്കുറിഭല്വോര്മ്മി 2) വന് നരെ റട്ടിലേക്കു മ 
ദാങ്ജി, പോചീസ്തിന് സ് പക്ടരെ ഉടനെ കാറയച്പു വ! 
ട്ടിലേക്ക വരുത്തി. 

പ്പും ഇന്സ് പെക്കവും തമ്മില് ഒന്നരണ്ടുമ 
ണിക്കൂറുകഠം രദഥസ്ചാലേചനകളില് കഴിച്ചുകടി. 
മുക്കാല് കുപ്പി ജോണീവരക്കര് വിസ്ക്കിയും പത്തര 
ണ്ടുശപ്പി സോഡയും ഈ സമയത്തിനുഭ്കില്ം ഇന് 'ന്വേഷിച്ചു വെണ്ടുരത്തിക്കു പോയശേഷം 

ക്കു മടഞ്ങുകയഃയിരുവാ. വഴിയില് ആരുമില്ലാത്ത 

ജിത്തു എതിരെ വരുന്ന റപ്പേലിനെ അവന് 

യാദൃ൧!കമായി ഷമി. അടുത്തെത്തിയശേഷ 

! മേ അവ പരസ് പരം മനസ്സ ലാക്കിയുള്ള. 

പ ശയ്ചിയേല് ഉടനെ റോഡിനു കുറുകെ കടന്നു 

_ നിന്നു റച്ചേലിന്െറ ഗതി തടഞ്ഞു. ഒരു ഭീരുവല്ലാ 

ഷ്ിരുന്നത 0ല് ഭേപ്പൂല്യം തന്െറ പ്രതിയോഗിയെ 

ഏതിരിടുപാന്തന്നെ തീരുമാനില്ലു 
ക | 1811 2 ഴ് ) 01 ം [7 

സ് പക്കര് ആലോചനുകഠാക്കു്മു തന്െറ ബ്ഭ്ധി തെ 
ളിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗ ചവ. & 

ഒടുവില് മേശയില് ഇടിച്ചു” ്നെവര്മൈന്ഡ് 

മിയ്ക്ര് ല്പല്. ഐവില് ടിച്ചു ദാറു” ബഗാര് 

ഏ ലസ്സൂണ്. ജഈവന് ഈഫ് ഐഗോററു ഫെല്" എ 

ന്നു കയ്യടിച്ച വാശ് ദത്തം ചെയ തശേഷം പുറത്തേ 

ക്കിറത്ങിയപ്പോം വസ് ത്ച്യോന്മേ(സി പള്ളിയില് 
നിന്നും അവിടെക്കയറിവന്നു, ഇന്സ്പെക്ടര് അ 

ലു ഷ് ല്ല ഗണ്ണ് 1” ത! 1 
ന. 16 1 ര 

ചം പള രയ ് പിച് ചം 10 



1946 

പി 

(ഡാകൃര് ചെമ്പല് ചെല്ലപപു൯ നായര്) 
ചിതയില് നാലഞ്ച, ചാലത്ചിങ്ങായ് 
ചാലവെ നിയതിതന്കര്ഷകനുഴുതിട്ടു 
ചിന്തകഠംനുകംവല്വകവിതന്ഫാലത്തിങ്കല് 
ചന്തമായ് പിരിഞ്ഞൊട്ടുഞൊറിഞ്ഞവരക൦ പോല്. 
ക്രത്തകൊമ്പുകഠം പെകക്കി തുറിച്ചനോട്ടത്തോടും 

പോത്തുപോലുഴന്നെത്തി കാര്മേഘപടലങ്ങറം 
മൂളിയും കാററാംചാട്ടച്ുഴ ഠറിത്തല്ലിക്കെണ്ടും 

നിമളെയങ്ങതുനിങ്ങി; ചാമ്പലിട്ടതുപോലെ 
മുത്തു പോല് വാരിത്തുകി രാഗലോലുപന്നല്ല 
വിത്തുകം, വിഭാവനപ്പ പ കേതിരമൂല്യങ്ങഥം 
കാറിരു0ം നീങ്ങിച്പാട,മോമനമരതക 
ച്ചാറിനാല് തൈച്ചാത്തിട്ട തെളിഞ്ഞ വാനമ്പാടി. 

കീറിയവിയത്തിന്െറ മാഠിടത്തിങ്കല് കാണായ് 

ത... ക മ കം ൨. 

ദ്ദേഹത്തോടും ചില കുശലപ്രശ നങ്ങളെല്ലാം ചോദി 

ച്യശേഷം സ്ഥലംവിട്ടു. 
ഗബ്ബിയേലും ല്ല്യേലുമായു തൂ വഴക്കിനെപ്പുററി 

വസ് ത്ലോന്മേസ്്രി അറിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങ 
തേ ആയിരുന്നമഭ്. ഭക്തിയുടെ ഏഴാംനിലയിലെ 

ത്തി സ്വര്ഗ്ശത്തിലേക്കെരേ കഠലുംകുത്തി നില്ക്കുന്നു 
അദദ്ദഫമെങ്ങനെ ഇത്തരം വെറും ലചൌകികങ്ങളൊ 

ക്കെ അറിവാനാണു . പോലീസു ഇന്സ് പക്കുറെ വി! 
ട്ടില് കണ്ടപ്പ്യോം വസ് ത്ല്യോന് മേസ്ത്രിക്ക സംശയ 
മുദിച്ചു. അദ്ദേഹം മകനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: -- 

ട് റപ്പോലേ ജന്ഡ് പക ടെന്തിനാണുവന്നുതു”!" 
ട്വിശേഷില്ചെൊന്നുമില്ല. ഞര തെണ്ടി, ധബ്രി 

യേല് വിണ്ടും ചില വഴക്കുകളുമായി എത്തിയിട്ടു 
ണ്ടു, അതിന്െറ കായ്ക്കും ഒന്ന പറഞ്ഞു .ശട്ടംകെട്ടക 
യായിരുന്നു.” 

ട്ഗബ്രിയേലിനൊടെനത്തു. ചെയ്യാനാണു ഭാവം?" 
ട്ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത തവണ അവന് ജയിലിലെ 

ത്തിയാല് പിന്നെ ഇതു പോലെ തിരിച്ചു വരത്തെ 
ന്നുമാത്രം 

“അവന് സാധുവല്ലേ. അവനുമായി നീയിതുപോ 
ലെ ശണ റക്രടനാതെന്തിനാണു 8" ല് 

ഷം. 

.പ്പരദ്ധ്വനി. തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രത'. 95 

താരകറനികരങ്ങം; ചോരത്തുത്ളികഠംപോലെ 
സ്വാതഡ്രയയയഞ്ജത്തിന്െറ വീര്പ്പണിപ്രണവത്തില് 
നാടമൌക്തിക വില്ലുഭാകരശ് മികരംപോലെ 

സ്വാര്തമാംപകകൊണ്ടോനിര്മ്മല പ്രകാശത്തെ പ 
പേര്ത്തുമേമൂടിക്കെട്ടി വിമ്മിഷ് ടപ്പെടത്തല്ലേ 
ത്യാഗമാം ആൂലില് രൂത്ഭജിയ ഹിംസാകിരണങ്ങ0ം 
സ നേഹമാംമഹാദിീച്ചിയായെങ്ങും നിറഞ്ഞളല്ലോ 
പുത്തനാമഖെ ായംതാനല്ലിയിഭ്ാരിത്രിയില് 
യൃഭ്ധമില്ലറതെ രാജ്യംനേടിയസത്ചയാഗ്രഹം. 
അത്തപസംശുദ്ധമാംകര്ഷകപ്രേമാമൃത 
സത്തയാസര്വാനന്ദതുച്ലിയാംകതിരായി 
കര്ഷകാ,നമസ് ക്കാരം സര്വസ്വാതത്തര ഹര്ഷ 
വര്ഷ കാമഹാത്മാവേ സന്തതം നമസ്ക്കാരം!!! - 

“അവന് സാധുവോ! ഭലോകതാധികപ്രസ 
ഗി. അപ്പുനാണവനെ ഇതുപോലെ ലാളിച്ച വഷളു 
ക്കിയതു”. തെണ്ടി." 

“അവന് തെണ്ടിയുംമറവുമല്ല മകനേ" 
തെണ്ടി. മുലോകതെണ്ടി.? 
“മകനെ നിയാ ഗബ്രിയേലിനെ ഉപഭവിക്കരു 

തു. അവനോടു ക്ഷമിച്ചുകളയു,." 

റ “ഇല്ലപ്പാ. അവനെന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന പറ 

ഞ്ഞു. ഞാനവറെ ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കും." 

“അങ്ങനെ ചെയ്യരുതു" 
“എന്തുവന്നാലും മരിച്ചാല്ക്രടെയും ഞാനീ തെ 

ണ്ഞിയെ പറഠിച്ചിക്കും" 
വസ് ത്ച്യോന്മേസ്ത്ര കറേനേരം പടിഞ്ഞാട്ടുനേര 

ക്കിവെറുതെ നിന്നു. വിവിധതരം വിചാരങ്ങം അ 
യാളൂടെ മുഖത്തു പലതരം നിഴലു .ടളിട്ടു. അയാളെ 
വില് ഒരു യോഗിയുടെനിഷ'ക്കാമ മനസ്ഥതിയോടെ 
തന്െറ മകന്െറ നേക്് തിരിഞ്ഞുപറഞ്ഞു:-- ു 

“നിനക്കവനെ പഠിപ്പിക്കുവാന് ഒരു കാലത്തും: 
സാഭ്ധ്യമാകയില്ല" | 

ട് കുമമണം?" ച് പി 
| 

ലക ച ല്! 



ൽ 

) 
| 
| 

൮6 പൌരദ്ധ്വ നിറ്ല്തിരനാംവിശേഷാല്പ്ര തി 1996 

ചി 

നു 
ര 

ി 

പം 

“അവന് നിന്നെക്കാളം ഒരുതരത്തിലും മോശ “്അങ്ങഃനയോ?" 
ക്കാരനുല്ല" “അതേ അങ്ങനെതന്നെ. അവനും എന്െറ പു 

ആ തെണ്ടിയോ”” ത്രനാണ്മ്. നിന്െറ ശരിരത്തിലെ രതം തന്നെയാ 
“അവന് തെണ്ടിജല്ല. നീ ഒന്നു കടട്ടിയാല് അവ ! ഞ് അവന്െറ 'രകതക്കുഴലിച്ചം ഓടുന്നത്." 

ന് രണ്ടുകാട്ടുന്നവനാണു് ൽ 
റപ്പേലിന്െം ആത്മവിശവാസം ആയയ സ്സില് ആ 

ഭ്ൃൃമറയി അവനെ ഉഃപക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. 

| 

| 

അവന് ചോദിച്ച: ധ റ ചു് € വറ്മ്യവ യോധികനായ വസ ത്്യോന്മമയ്ത്തി-- 
ഉ ലാത്തിത്തരണു പഠയ്യന്നുതു ? പ്രാര് ഹിക്കാന്പോയ്കിത നിരിക്കണം -- അകത്തേക്കു 
കഞ്ഞേഅതൊരു കറുത്ത അദ്ധ്യായമാണ് " । പോയി.” * 

| റപ്പേചില്െ കാലുഷഴഞ്ഞു. തായോജൊരു കസാ 
ലല ലേക്കിരുന്നപോയിം 

നി 

മ മും ഏം: ഒം: ൫-ഏ-8:8--൫- ആംക്കംും 1:40: പാളം: എംഎം ഷു 

) ൫൬൩ 0 വന്നത് റ് 
ഭാരത്ത ഇ൯വെസ്ന്റേഴ 9:....(ഷിചചം) 

[1 [രി ലം റജസ്റ്റേര്ഡ് ആഫീസ്:-നാട്ടകം 

ബ്ാഞ്ചകറം:__ഒുലപ്പം, അമ്പലപ്പു൦. എടത്വാ 
നി കോട്ടയം. കുമരകം, തിരുവല്ലാ, തലുയോലല്ലുറമ്പ്. 

മ്; ആച്ച പുഴ $? 4,250 ടല. ഏര്ത്പര്? ് നി 1,750 
കോട്ടയം ി ന് 69,972 
തിരുവല്ലാ | ഗു ളി 2500 
അലധയാലപ്പുറമ്പപ് റ ക്കം. 

ആകെ. രുപാ 9 825 

ഇ തുലാമറുസത്തില് ഞെക്ങമൂടെ അമ്പലപ്പുഴ, കുമരം എന്നീ ആപ്പ്രീസു ക കില് ഓരോ 
പ്ുതിമാഡഃലലച്ിട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതാണു. കൂടുതല് വിചരത്ങം” പ്ര സ്ത ആഫീസു കരളില 

] [പ 1 

ക്കു എഴുതുക 
കടാതെ മററു കമ്പനികളുടെ ഓഹരികരം മിതമായ കമ്മിഷനു ക്രയവിക്രയം ചെയ്തു 

കൊടുക്കുന്നു താണ് 

ഞ്ങത്ഭറം തലയളോയി മുതലിചിറടുമ്മ ചിട്ടികളുഭെ മുതല് സര്വ) താഴെ വിവരിച്ചു 

4$ 
4 

1 

ല്, 

ഃ  കൊൌര്മന്നു. ൂ രേ മുത്തര രുഖം 14,800 

ി 
4 
4 
4 . 
9 
$$ 
$ 

ഏം, മേ-.ഏ-:9-:9 :ഉ-9-:9- 3-൭9-8൫: 9-48-58: :85:-% :8::ു- 
ഒ. എം. മാത്യ ൮ |. റു. 

മാനേജബ്ംഗ് ഡയറക്ടര് 
ല് എരി മ ഷാലി ക പം ജു മട ത്തം: യന് പം ടിയി - [ന 

൬൭൪൭. 704030 ൭. പ 902300. 
60324. 

| 'ദ്ണങ്നട 112൧14൧൧1൨; ൽ ടിയാ 89. 

| ഇന്മഅഅട 11 ഠി 3ടഠഠ൩൪ 1൩0 285103 & 2൧൧105, 1൧4, 4 സ്വാ, ്ലദ്ാട, 

000൭൦ തഥ൧൦ ൨ഗബഴടബിഠനട മഠ 832 12ദധ്ട ഠ7 വി! അവിട പ 0103 ൫ 181, 1:90). 1 

_ ഭഗ്ന ൦ 11 പ! 2൧൧105. 12112 ഠന്നുഛിന്ട & 11.02. ൧൭010155. ഠം: 
൨൦ 111 സിം. 1406731൭ ലവലധൂടട. 1551 3014൭1൭0. . ഴ് 

അ കി പാര ന ല് യ. പ ഞ് 9 ത്മ പായ വര് മാഷി ഞ്ഞ... ൪ ജം ചര സഗ ൽ 8 പ്ജി മസാ വം 



& റി പം ന്നനനത്ള്ന്ന്തു ന്ത്തുത്ളു 

മ ലു [ ് 04%). 6 പൌരഭധ്വന' തിരുനാഠപിശേ ഷാല് പതി വട) 

(മാത്യ എം കുഴി വേലി ബവ. ഏ-.എല്.൭രി.) ൦. 

ക്രി സ്തൂഭഗവാന്െറ അവതാരംകൊണ്ടു ക്രിസ്തീഷ 

ലോകം വിശുദ്ധമായി പിയിഗണിച്ചുപോതുന്നു ഒരു 
സ്ഥലമാണു പാലണ്ടെയ്റ്റുന്,  ഹിന്ദക്കഠം കാരിഴജും. 

_ശുസ്ത്തിത്ങും ഒമക്കായയം,. ബുദ്ധമതാനുയായികാട ബു 
ദ്ധഗയയ്യം അതിപ്രധാനമായ. തീര്ത്ഥ സ്ഥലങ്ങളായി 
കരുതുന്നതു പാലെ ക്രി മു നിക മൂടെ ഏഠറവുംവലി 

യ തിര്ത്ഥസ്ഥവം പഠാവഖ്െ്ക്ുന് ആനന്ത. 
ത്തിനു ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിതുപരവം,ം തയി അന 
ന്ൂബാധാര നാമി യ ഒരു പ്രാമുഖ്യമുണ്ടു'. ഏം, യ 
റോപ്പ, ആഫ്റിക്കാ എന്നീ മൂന്നു മഹാദുഖ സഡത്ങ 
ഉടെ സംഗമസ്ഥാനമാന്നു പാലസ്്റ്റ്േ 1! 

അതിന്െറ 
ലോണ്, അസിരിയാ, ഈയിപ് ൨൮, ഗ്രിസ്, റോം 
എന്നി ര്യ ്ദകിലാണു ലോകത്തിലെ പ്രാചിനമറ 

യ പരിഷ് ക്കാരത്ജരം സമുല്ഭവില്വതും അഭിവൃദ്ധി 
യെ പ്രാപില്ൃതം. പ്രാദതനഭരതത്തിവേയം ചൈ 
നയിലേയ്യം പരിഷ് ക്കാരങ്ങം പേര് രമരര്ഗ്ഗം പാ 
മസ്തീനിലെത്തുവറനും സൌ കംയയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്ര 
കാരം പ്രചീന പാശ്ചാതപരരസ്ധ്യപരിഷക്കറരത്ങ 
ളുടെ സമീചിനമായ ഒരു സരമ്മമന്ദരംഗമായിരന്ന 
പലേെയ്റ്റന്. ഇതാണു് അതിന്െറ ചരിതുപരമാ 
യ വൈരിഷ് ടം. 

പാലസ്സ്റ്റേന് സിറിയാരായ്യയ ത്തിന്െറ ഒരു അം 
ശമാണാ്. ഈ ര്യം അറേബ്യയുടെ വടക്കും, ഐ 
റാക്ക്” ഐറാന് എന്നി രായ്യക്ങമടെ പടിഞ്ഞാദും,ട 
ക്തിയ്യടെ തെക്കും, മഭ്ധ്യധരണ്യ്യാഴിയുടെ കിഴക്കെമായി 
ഭൂണേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുതര്. ബൈബിളിലെ പ്രതി 
പാദ്ൃയവിഷയങ്ങളുടെ പ്രധാനരംഗട്ടമിഷാണ സിറി 
യാ. ഇവിടുത്തെ പ്രാചീനപച്രിഷ് ക്കാരവ്യം, സ 
സ്ക്കാരവയംകേരളത്തിലെ ആദിമക്രിസ് ത്യനികഠം 
മാര്ഗ്ഗമായി കേരളത്തില് പ്രവേശിക്കുവായം കേ 

 ക്ളീയസംസ് ക്കാരത്തില് ദയിക്കവാനും ഇടയായി. 

ഴം 

൧/0] ക്ി 

ഓത്രാന്ത് 

മിരരസ പരമായ പ്രതേകത" ബാബി 

 ഡേശ്തുവിന്െറ 

ടും 

നി 

പ വ്യ 

ലി] 

ന 

1 യ. 

അറബി, തുക്കി, 

ഗ്രീക്ക് എന്നി ജന 
തകളജടെസംസ്ക്കാര 
ഫലമായിസംജാതമ€ 
യ ഒരു മിശുവര്ഗമാ 
ണു സിറിയായിലെ 
ജുനങ്ങറം. അവര് ക൦ 
ഴയിൽ ഭംഗിയ്യമ്മവ 

രും ബുദ്ധിശാലികളും 
പരിശ്രമരീലരും ആ 
ണ്ട്. ഒലീവുവ്ൃക്ഷ 

ങ്ങളും മുന്തിരില്വെടി 
കളുംശഗോതമ്പുമാണ് 
അവിടത്തെ പ്രധാന 

! കൃഷികഠം. ആടുക 
് ളെ അവിടെ ദാരാ 

്ു 0 [1 പ് 

രി ളി 

മായി വളര്ത്തി വ 

ത്തേ പുറശല് ഖ്ൃമുത്ള വരാണ്ട. ളി 

രുന്നു.സിറിയ ന്മാര് 

മധ മ പഗങ്ങമില് മനുഷ്യക്ക പ്രായേണ ഇന്ന 
ത്തേക്കററം ൪. വ്യമറയ മതബോനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വ 
ന്ന് ഇന്ഡ്യയില് .൨ ന്നഹിന്ടമുസ്ലീംകലാപത്കം 
പോലെ യ റോപ്പില് ക്രിസ്തു രന്മുസ്ീം കലാപത്ങറം 
സുലഭമായിരുന്ന. 11 -നൂററാണ്ടുമുതല്. 183-ാ൦ ന്ത 
ററാണ്ടുവരെ യ റോപ്വന്രായങ്ങളുടെ വിഭദശനഃ। ി 
മുസ്ലീ ഞ്ജറംക്കെത !രായ്യമുമ പ്രസിക്ഷമായക്രശ്രു്. 
ങ്ങളില് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. തുക്കിയടെ ആധ 
ത്വത്തില് ഇരുന്ന പാലെ ഡ്കന് തിരിയെ ക്രിസ്തു 
ശാസനത്തില് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടിനട 

സിരിയായില്ക്കൂട ഒഴുകുന്ന ജേര്ടനേ ക്രി്ലീ 

സമരതങ്ങമറണു” ൭ ശു യുദ്ധങ്ങരം.. ി 

കച്ൃപടത്തില് പ്ര 



[1 യാതന ആനു തന്തന എന് 

യ 

ി 

98 പരരദ്ധവനി തിരുനാഠം വിശേ ദാല് പൃതി 1036- 

യലോകത്തിന്െറ ഗംഗാനദിയാണു്. ഈ നടിയി 
ലെ ജലംകൊണ്ടു അഭിഷേക. ചെയ്താണു ക്ര 
ജ് ഞാനസ്ത്ാനം"” എന്ന കര്മ്മം നിര്വഹിച്ചത്. ൭ 
പനയനത്തോടുക്രടിമാത്രം ബ്രാഹ്മണനാകനാതുപോലെ 
ജ് ഞാനസ്മാനത്തോടുക്രടിയേക്രിസ്ത ലാനിക്രിസ്തീയസം 
ജു ഞെയ്കകു അര്ഫഹനാ കയു .ജോര്ദാന് നദിയിലെതിര് 
ത്ഥജലത്തില് കളിക്കുന്നതു ഏതൊരുക്രിസ്തവാനിക്കും 
അനുഗ്രഹപ്രദമാണു് .. ഈ നദി തെക്കോട്ടൊഴുകി 
ട്മീഠം" എന്നു ഒരു തടാകത്തില് പതിച്ചു വീണ്ടം പ്ര 
വഹിച്ചു “ഗലീലിയാ" എന്നു തടാകത്തില് ക്രടെ ക 
ടന്ന വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞു 65 മൈലോളം ഒഴുകിയതിനു 
ശേഷം ഒടുവില് ലോകത്തില് മറെറാരിടത്തും ഇല്ലാ 
ത്തമാതിരിയ്യമ്ളു ഒരു കടലില് പതിക്കുന്ന. ഈ കട 
ലാണു *ചാവ്യകടല്" (മൃതസാഗരം). എന്നറിയപ്പെട 

ി ന്നതു്. ഈ കടല്, ചെങ്കടല്, അമറബവന്കടല്, മു 
തലായ കടലുകളെപ്പോലെ മഹാസമുഭങ്ങമോടട യോ 
ജിച്ചല്ല കിടക്കുന്നതു്. ഇതു വാസ്തവത്തില് വലിയ 
ഒരു തടാകമോ, കായലലാ മാത്രമാണ് . ലു 

ഭൂമിയുടെ പൊക്കം അരുക്കുന്നതിനു അടിസ്ഥ 
നുമായി സ്വീകരിക്കുന്നതു സമുഭനിരപ്പിനെയാണ 
ല്ലോ. സമുഭനിരപ്പിനെക്കാഠം പൊക്കം കറഞ്ഞ പ്ര 
ദേശങ്ങരം ഭൂമിയില് വഭരെ കുറവാണ്. മധ്യ്യധര 
ണ്വയാഴിയയുടെ അടിത്തട്ടിനേഛമൊരം ആയിരത്തിലധി 
കം അടി താഴെയാണ് ഈ കടല് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
തക്. സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് ഇത്രയും ക്രടുതതല് താ 
ഴ്ന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ജലവിഭാഗവും 8 
മുഖത്തില്ല. നിര്ജ്ജിീവവും. ഭയാനകവ,ം അണു 
ഈ കടല്യം പരിസരങ്ങളും. ഇതിലെ ജലത്തിനും 
ഒരു വിരശേഷതയുണ്ടു . ഭൂഗോളത്തിലെ ഷെ സമ 

ജലത്തിലും കാണാത്തവിധം അത്ലൃധികമായ ഉപ്പര 
സവ,ം ഭാരവ,ം ആണു ചാറ!, കടലിലെ ജുലത്ത നു 
മത്ത്. അത്ച്യധികമായ ലവണരസറവ,ം, ഗന്ധകം, 
ത്തിന്െറ ഗന്ധവ, കൊണ്ടു” ഈ കടലില് സാധാര 

 ണയുള്ള ജലജുത്തുക്കറംക്കു ജീവിക്കുവാന് സാധ്വമല്ല. 
. ആകപ്പാടെ നിര്ജ്ജീവവംം, ശുന്പ്യവംമായ രെന്തരി 
ക്ഷമാണു ചാവുക ടലിന്െഠ പരിസരങ്ങളില് കാണ 

പ്പെടന്നതു . 

1! 
്് 

പാലയ്്റ്റേന്െറ മദ്ധ ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 
ജറുസലം നഗരം മതാത്മകവ,,, ചരിത്രപരവ,മായ 
പ്രാധാന്യം കൊണ്ടു വിശവവിഖവാതമാണ്”. ഈ ന 

മരത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും, യഹൂദ: തം, മുസ്ലിങ്ങളും 
ഒരുപോലെ ഒരു പുണസ് ഥലമായി പരിഗണിച്ചുവ 
രുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ഗിരിപ്രഭാഷണം കൊണ്ടു് 
സാര്വ്പജനിനപ്രസിദ്ധി സമാര്ജജിച്ചു ഒലിവുമല 
സ്ഥിതി ചെയ്തുന്നുതു് ജറുസലേംനഗരത്തിനെറ കിഴ 
ക്കഭാഗത്താണാ. ഈ മലമുകളില് കയറി നോക്കി 
യാല് ജറുസലേം നഗരത്തിന്െറ മനോദ്ഥരമായ ഒരു 

വിഹഗവീക്ഷണം സുഗമമാണ്. ഒലിവുമലയുടെ അ 
ടിവാരത്തിലാണ് “ഗത് സമന്" എന്നാ തോട്ടം. പ്ര 
ശാന്തതയയടേയും, ഗാംഭിയ്കകത്തിനന്േറയും കേളീരംഗമാ 
യി, മനേദഹരമായി, ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങളും, പുഷ്പങ്ങളും 
_ ചെടികളും കൊണ്ടു” രമണിീയമായി, ആ ആരാമം 
ഇന്നും പരിലസിക്കുന്നു. 

വിങ്ഞാനിയായ സ്ധോളുമണ് പണിയിച്ച വി 
ഖ്യാതമായ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്െറ സ്ഥാന 
ത്തു ഇന്നു ഒരു മഹമ്മദീയ ദേവാലയം പരിലസിക്കു 
ന്നുണ്ടു . ക്രിസ് ത്യാനികളും, യഹൂദരും, മുസ് ലീമങ്ങ 
കം ഇന്നു് ആ നശരത്തിന്െറ ഓരോരോ പ്രത്യേകഭാ 
ഗങ്ങളെ അധിവസിച്ചുപാരുന്നു. ക്രിസ്മവിന്െ 
ശവകുടിരത്തിനു മുക്കില് പില്ല്യാലത്തു പണിയിക്കു 
പ്പെട്ട പ്രസിമായ ഒരു ക്രിസ് തിയ ദേവാലയം ഇ 
ന്ന ജറുസലേമില് ഉണ്ടു്. 

ബൈബിളില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക സംഭവങ്ങ 
ടെയും രംഗം പാലസ്്റ്േനും ജറുസലേം ആണല്ലോ. 
ബൈബിളിലെ വിവരണങ്ങളുടെ യാഥാര്ത്യം ശാ 

ജു ഞനായ ഒരു ചരിത്രകാരന് അസന്ദിഗ് ദ്ധമര 
ി ബോഷ്മയപ്പെടന്നതിനു മതിയായ ചരിത്രലക്ഷ്യ 

ങ്ങറം സുലഭമല്ലാതിരുനനതിനാല് പല ചരിത്രകാര 
ന്മാരും അവയ്കു പൂര്ണ്ണുമായ ചരിത്രത്വം നാഠംകിയി 
രുന്നില്ല എന്നാല് 20-൦൬ ററാണ്ടിന്െറ ആരംഭ 
ഘട്ടംമുതല്ക്കു് ഈ സ്ഥലങ്ങളില് പുരാണവ പത്യ 
ന്വേഷകന്മാര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗറ്ഷണ 
ഞ്ജധടെ ഫലമായി ബൈബിക്കിന്െറ ചരി തുപരമായ 
പ്രാധാന്യം സംതയറതിതമായിത്തിന്നിട്ടുണ്ട് . 

യൃറോല്പി ല്നിന്നും, അമേരിക്കയ ല്നന്നും പ 
ത്തില് അധികം പുരാണവസ്തു പര്യനേവേഷകസംഘ 
ഞ്ങറം കഴിഞ്ഞ മുപ്പതുകൊല്ലമായി പാലസ്്റ്റേനിലും, 
ജൂറ്റസലേമിച്ും സ്ഥിരമായി ഗവേഷണങ്ങളില് ഏര് 
പ്പെട്ടിരിക്കയാണു” . അമേരിക്കന് കോടീശ്വരനായ 
റക ഫെല്ലര്" 50 ചകഷത്തിലധികം രൂപാ ചിലവു. 
ചെയ്തു പാലസ്്റ്റേനില് വിശ്വവിപ്യൊതമായ ഒരു കാ 
ബംഗ് മാവ സജജീകരി ച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ യേശുവി 
ന്െറ കാലത്തും അതിന മുന്പും ഉണ്ടായിരുന്ന പല 
വ സ്തരം ഈ മൂസിയത്തിലെ ശേഖരണങ്ങളില് 
ഉംപ്പെടുന്ന. 

അഗ് നികൊണ്ടു” ദൈവം നശിപ്പിച്ചതായി 
ഷധൈബ മിര പഠഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോദോം, ശോമോ 

ഠാ. എന്നി! നഗരങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ നിരപ്പില് നി 
ന്നും കുഴിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നം ച്ചാവു 
കടലിനെ വടക്കുഭാഗത്തായി ജോര്ദാന്നദിയുടെ 
കിഴക്കുവശത്തു കിടക്കുന്ന സമതലപ്രദേശത്തരണു് 
ഈ പടടണങ്ങ0ം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതു. ഈ നഗര. 
ഞ്ജം സജിലവും, പ്രതാപപൂര്ഗ്ണ്ണുവുമായി കഴിഞ്ഞി 
രുന്ന കാലത്തു് അവിടത്തെ ജനതങ്ങം ഉപയോഗിച്ചു 
കൊണ്ടിരുന്ന പല സാധനങ്ങമും ഗവേഷണെഫഷലമാ 
യി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇഷ ഭിക കൊണ്ടു പണി 
തിട്ടുത്മ മനോഹരമായ മദ്ദിരങ്ങളുടേയും., ഭംഗിയുള്ള 
ഗൃഫോപകരണങ്ങളുടേയയം. മനോഹരമായ പലതരം 
പാത്രങ്ങളുടേയും അവശിഷ് ടങ്ങ0ം സോദോം നഗര 
ത്തില്നിന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗോമേോഠാ സോദോമി 
ല്നിന്ന ഏകദേശം അരമൈല് മാത്രം അകലെയായി 
രുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നുതു”. ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും 
യഥാര്ത്ഥത്തില് ഒരു നഗരത്തിന്െറ രണ്ടു പ്രധാന 
ഭാഗങ്ങറം മാത്രമായിരുന്നു. ഈ നഗരങ്ങ0ം ക്രിസ്തു 
വിനു 9000-ത്തിലധികം വര്ഷങ്ങറാംക്കു മുന്പു് ആ 
യിരിക്കണം നശിച്ചുപോയതെന്നു വിശവസിക്കുന്ന 



ഒരു ജനകീയമന്ത്രി എന നിലയില് എന്നെ ഏ 

റവും അധികം ആകര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗത്തിക 

കില് ഒന്നു ജനങ്ങഠം ഒരു ജനകീയമയ്രിയില്നിന്നു 

എത്തുതന്നെ പ്രതിക്ഷിക്കകയില്ല എന്ന രംനുഭവമാ 

ണ്. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഒരു രാജാവിനെ 

ഠി നാം പഴംകഥയില് ഖായിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആ അര 
ചന് അനുഭവി കഷ്ടപ്പാടുകളും ആ അരചന്മൂ 

ലം മററുള്ളവര് അനുഭവി കഷ്ടപ്പാടുകളും പോക 

ട്ടെ. അഞ്ങനെയുത്ളു വരം ഈകാലത്തത ആക്കും കിട്ടുക 

യില്ല എന്നുപോലും പലക്കം ബോധയമില്ലെന്ന ത്തോ 

ന്നിപ്പ്ോോകും. ഞൊടിയിടകൊണ്ടൊ വളരെ പരാിമി 

തമായ കാലയളുവുകൊൌണ്ടെൌ സര്വ്വതും മാഠററിമറി 

ച്ചു രാജ്യം സ്വര്ഗ്ഗമാക്കിക്കളയും ജനകിയമന്്രി എ 

ന്ന മിഥ്യാ ബേധത്തില്നിന്ന ഇനിയും പൊതുവെനാ 

ട്ടുകഠര് വേണ്ടിടത്തോളം ഉണന്നിടടില്ല. “ആയുധടൂഷ്യം 

അകാശലക്ഷണം”” ആയിരിക്കുന്നു തുപോലെ ഏത്രസാ 

തിനു പയ്ക്കാവ്ളുമായ തെളിവുകം ഗവേഷകന്മാര് നം 
കുന്നണ്ടു് . 

്കോല്പുര്നാം" എന്നു സ്ഥലവും ക്രി: 
ശിച്ച ഒരു ദേവാലയത്തിന്െറ അവര 'ഷ്ടങ്ങളും ക 
ണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് . ക്രിസ്തു ടര കല്ലില് ഇരുന്ന കൊ 
ണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഞ്ച തപ്പും കൊണ്ടു അയ്യ്യായി 
രം പേരെ സംതൃപ്ലൃരാക്കിയതു്. ആ അത്ഭുതസംഭല 
ത്തിന്െറ സ്മരണയെ നിലനിത്തുന്നതിനായി പി 
ല്ല്ാലത്തു അവിടെ ഒരു ദേവാലയ. പണിയുകയും, 
ത്രി സ്തു ഇരുന്നു ശിലാഖണ്ഡം പ്രസ്തൂത ദേവാലയത്തി 
ലെ ബലിപിംത്തിന്െറ അഭിയ്(ള്൪ സുൂക്ഷിക്കയും 
ചെയ്തിരുന്ന. കാലാന്തരത്തില് ആ പള്ളി നശിപ്പി 
ക്കപ്പെടകയാല് ആ ശിലയേല്ലുററി അനേകം നൂററാ 
ണ്ടുകളായി യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്ര 
സ്മൃത ദേപാലയത്തിനെറ അവശിഷ്ടങ്ങളും ആ പു 
ണ്വശിലയും ഗവേഷകന്മാര് അടുത്തകാലത്തു കണ്ടു 
പിടിക്കയുണ്ടായി. 

ദാവീദിനെ പട്ടണം: സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന 
ഫേല് ഏബ്രഹാമിനു ദൈവടുതന്മാര് പ്രത്യക്ഷ 
പ്പെട്ട “മാം”, പ്രസിഭമായ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടാ 

പ്രസം 

പൌരദ്ധവനി തിതനാഠം വിശേഷാല് പ്രതി 

(ടി. കെ. നായര് ബി. ഏ. ബി. എല്. 
കൊച്ചി പൊതുജനാരോഗ്യമന്ത്രി.) 

മര്ത്പ്യം . ഉണ്ടെങ്കി 
ലുംത്തയയധം മോശ 
മാണെങ്കിൽ വേലയും 
മോശമാകും എന്നു 
സ് മരിക്കണം. ആ 
യൂധവും സാധനവ്യം 

മോശമാണെന്ന തെ 
കിവും ചേലക്കാരനു 

തന്നെ കൈസ്വാധി 
നക്കുറവണ്ടെന്ന സ 
മ്മതിക്കാനൊരുക്കവു 
മുണ്ടെ കില് പിന്നെ 
യൊന്നം പറയാനു 
മില്ല. 

തൊടുന്നതിനെ 
ല്ലാം തിജക്കംചേക്കു 

ന്ന ചിലഅതിമാന൯ു 
ഷന്മാര് ഇല്ലെന്നില്ല. 

ു 

എന്നാല് ജനക 
യമന്ത്രിമാരെ ആ ക്രട്ട 
ത്തില് ഉറാപ്പെടത്തു 

ന്നതും , രരിയല്ല, അവര് നമ്മടെ രക്തത്തി 
ന്െറ രക്തവും മാംസത്തിന്െഠ മാംസവും ആ 
ണെന്ന മനസ്സിലാക്കി നമ്മ ,ടെ രക്തമാംസങ്ങ 
രംക്കുമുമ ഗുണദോഷങ്ങളുടെ വിക്ഷണകോണത്തി 
ല്ക്രടി അവരെ എത്രവേഗം കാണാന് തു 
ടങ്ങുമൊ അത്രയും അവക്കും രാജ്ത്തിരം വിശിഷ 
നമ്മടെ രാമ്ൃത്തില് വേരൂന്നിത്തു ടങ്ങുകമാത്രം ചെ 
സ്കിട്ടുമ്മ പ്രജായത്തഭരണസംപ്രദായച്ചെടിക്കും നല്ല 
താണ്. ര 

യിരുന്ന “സെഫേര്””, സാമുവേലിന്െറ തആഅസ്ഥാനമാ 
യിരുന്നു “മിസ് പേ" എന്നിങ്ങനെ ബൈബിക്കില് 
പ്രസ്ത്ാവിച്ചിട്ടുദ്മ പല സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രകതുകിക 
മും ഗവേഷണതല്പരതം ആയ പുരാണവസ് തൂ പ 
ര്യാന്വേഷകരുടെ പരിശ്രമഫലമായി കണ്ടപിടിക്കു. 
ന്നതിനും തദ്വാരാ ബൈബിളില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള 
'പല സംഭവങ്ങമുടേയു; ചരിത്രപരമായ യാഥാര് 

പ റ 

ക് 



08 
ലി 

ിി ന്നി 1 റ്) 
സ് ച് 

പൌരദ്ധവനി തിരുനഃാ0ം വിശേഷാല്പ്രതി 

(മിസ്സറസ്സ് തിമോത്തി “എം ഏ?) 

ത്തൃഴിയുമക്തവുമില്ലാത്തഭാവനാ 
ജ്യോതിസ്സറുചചൂഴം പ്രപഞ്ചചക്രം 
മഞ്ഞിന് ഒ ണത്തില് മഹാവനംപോലെ ത- 
ദ്മഞ്ജ,ഹൃത്തട്ടില് പ്രതിഫഷിക്കെ; 

' ഉത്തേജനം കൊണ്ടു നില്ക്കും കലാലോക 
മുശ് ധോന്മദേ! ഭവ്യ്യദേവതേ/നി 
മാമകോപായനം സ്വീകരിച്ചാലുമി- 
ശ്രീമയചാഡത്തവാസരത്തില് 
തുന്പ്യവിഭവമാണെങ്കിചയമാത്മാര് ത്ഥ- 
പൂര്ണ്ണ്ണൂമാണീ യുപഹാരമായ്യേ. 

ി & ൽ ക്ക 

സ്വപ്നഭമംകൊണ്ടു മത്തടിച്ചിടുന്ന 
ൃത്തരംഗങ്ങളില് കേളിയാടാന് 
വിത്തപ്രതാപം വിളയിച്ച സരന്ദര്യ- 
ത്വത്വോപഃദശങ്ങമളഠറുപാടാന് 
പൂവുംതളിരുംനിരത്തുംപ്രകൃതിതന് 
ലീലാതടം കണ്ടു കണ്ടുനില്ക്കാന് 
കൊച്വലതത്തിക്ക മിക്കുന്ന ചോലകരം 
മ ലൂലല്പക്ഷിനികഞ്ജ കങ്ങം 

ത്പ്ലം ആധുനികലോകത്തിനു ബോദ്ധ്യമാകന്നതിനും 

ഇടയായിട്ടുണ്ട്. 
പാല സ്്്റേനിന്െറ പരിശുദ്ധിയെ ക്രിസ്തു നി 

കളും യഹ്ൃുദന്മാരും മുസ്ലീങ്ങളും ഒരുപോലെ ആദരി 
ക്കുന്നു. ലോകചരിത്രത്തില് ഇത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധിയയ 
മുതു ഒരു സ്ഥലവും വേറെ ഇല. എങ്കിലും ഇത്ര നിര്ഭാ 
ഗ്ൃകരമായ ഭരു ചരിത്രം ലോകത്തില് അധികം നാ 
ടുകഠംക്കു ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. യേതുഭദവമന്െറ കഘ 
ശേഷം ഇന്നവരെ ആ ദേശത്തിനു ശാന്തിയും സമാ 

ധാനവും ദീര്ഘമായി അനുഭവിക്കുവാന് ഇടയായി 
ട്ടില്ല. ഭഗവാന്െറ ആദര്ശങ്ങളെ ആത്മാര്ത്ഥമായി 
അനുകരിക്കുന്നഒരു നവ്യ ലോകം ഉദയം ചെയ്യുന്നതു 
വ൭ ര ആപുണഉമിക്കു ഐര്വര്യവും ശാന്തിയ്യം ലഭി 

സസ്ധ്യാകപിശമാമംബരവിഥികഠം 
മന്ദ്രധവനിമൂളും സാഗരങ്ങ0ം 

എന്നു വേണ്ടിവക്രമ്യഭാവങ്ങളില് 
ചെന്നചെഴന്നേരെ ലയിച്ചു ചേരാന് 
ജീവിതഗായികേ! നി തുനിയായ് കിലെന്- 
തുഛോപഹാരം ഗ്രഹിക്കാമിനി: 

ി ൽ % 
ശോകകഥകഠംകൊണ്ടെല്ലേഴേം ഞെട്ടുന്ന 

മറനവസത്വം തുഠന്നുകാട്ടം 
യാഥാര്തല്ലമാണിതില്;ഉംച്വേന്നിരുപ്പതം 

ഭതകാലത്തിന്നെറ പുണ്ബ്യമല്ല. 
ട്പട്ടിണിപ്പാടടകഠം; പാഠതിയ്യം ക്രമ്വിയ 
ചെററക്കുടിലുകരം, വൃത്തികെട്ടോര് 
ഓട കഠം, ഓഃദസ്സറപോയ ചെറുമികഠം 
ഓടുമിട വഴിത്താരകളും" 
ഇത്ങനെ;ഇന്നത്തെ ജീവിതയാഥാര്ത്ല്ല- 
മെല്ലാമിതിലുണ്ടെന്നാലുമമ്മേ! 
സ്വീകരിച്ചീടാന് മടിക്കകിലില്ലല്ലേോ 
സാക്രതനിര്വ്വാണലേശഭമേതും. 

ക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. കുഴിഞ്ഞ അനേകതൂററാണ്ടു 
കളായി പാലസ്്റ്റേന് യൃഭാങ്ങളുടെയും, കലാപങ്ങളു 
ടെയ്യം, അത്ത: ഛിദ്രങ്ങളുടെയും, രക്തച്ചൊരിച്ചിദുക. 
ളൂടെയ്യം രംഗഭൂവദയി ശോകാത്മകമായ ഒരു നാടായി 
ട്ടരാണു കഴിയാനിടവന്നുതു”. ഇന്നം പാലസ്റ്റേന് പ്ര 
ശനം സജീവമായ ടരു സാര്വലാകിക പ്രശ്നമാ 
യിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. 

വിശവമഹാചാര്യനും, ചേടകപരിത്രാതാവുമായ 

ശ്രീയേതുദേവന്െറ പാവനുപദദസ് പര്ശംകൊണ്ടുപ 
രിപൃതമായിട്ടു മമ പാലയ്റ്റേന്നാട്ടിന്െ നിസ്സീമമായ 
അമൃല്യൃയത ഗ്രഹിക്കുവാന് തക്കു സംസ്ക്കാരം സഹോ 
ദരമതാനുയായികളായ ക്രിസ്തു രാന്ദികരംക്കും, യഹു 

.ദന്മഭര്ക്കും,മുസ്നീമങ്ങരംക്കം ഏന്ന” ഉണ്ടാകമോആവോ? 

ക് 



ഭരണഘടനാപരി: 

(എം. ആര്. മാധവവാര്യര് ബി. എ. എല് എല്. ബി.) 

മതി രാജ്്യത്തിഒ ന്൨ പുരാതനമാ 

ഭരണഘടന ഏതു രീതിയിലാണെന്നു ചരിത്രം വ്യ 
കുതമാക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ശ്രീവഃഴുംകോടു് ശ്രിപ | 
ത്മനാഭന്െൊ വകയായതുകൊൊണ്ടും മഹാരഃജാക്കന്മാർ 
ധര്മ്മത്തെ കലദൈവതമായി സ്വീകരച്ചിരുന്നതു 
കൊണ്ടും പ്ര ചീന ലൈഭികധര്മ്മത്തിനു” ഈ നാ | 
ട്ടില് പ്രസക്തിയയണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്ന 
തില് തെററില്ല. മനു ഷ രുടെ ധര്മ്മങ്ങളെ മപദദ 
ശിക്കുന്നുതു വേദങ്ങളാണെന്നു ഹിന്ദ്യക്കറം വിശവസി 
ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചരി താതീതമായ കാലത്തു തി 
അവിതാംക്രര് മഹാരാജാക്കന്മാര് പുരാതന രാജധര്മ്മ | 
പ്രകാരം നാടവാക്നിരുന്നുലെന്ന് മഹിക്കരവുന്നതാ 
ണു. നാം ഭരണഘടനാപരിഷ്ട്ഠാരത്തേപ്പുററി ചിന്തി | 
ക്കുമ്പോം വമ്മുടെ നാട്ടിന്െറ പാരമ്പര്യത്തെയും ഭര 

ണചരിത്രത്തെയയം അഭിനവാഭിപ്പരായഗതികളെയും | 
വിസ് മരിച്ചുക്രടാത്രതാകുന്ന. 

ജുശ്വേദത്തില് “തൂരിണി രാജാനഃ വിഭഥേ പുരു 
ണി പരിവിശ്വാനി ഭൂഷഥ: സദാംസി" എന്നു വിവ 
രിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” രാജാവിനു മൂന്ന സഭകളുണ്ടായി 
'രിക്കണമെന്നു കാണുന്നു. ഒരാറാംക്കു തനിച്ചു അനിയ 
ന്രിതാധികാരം കൊഴുക്കരുതെന്നും സഭാറ്വതിയായ 
രാജാവിന്െറ അധീനതയില് സഭയും, സഭയുടെ അ 
ധീനതയില് രാജാവും; പ്രയകളുടെ അധീനതയില് 
രാജാവും സഭയ്യം, രാജാവിന്െറയും സഭയുടെയും അ 
ധീനതയില് പ്രജകളും, സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടതാണെ 
ന്നാകുന്ന വേദോപദേശം. ഈ മൂന്നു സഭകക്കിലും ധ 
൪മ്മിഷ് ഠന്മാരെയും വിദ്വാന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാ 
രെയും സഭ്യന്മാരായി നിയമിക്കണമെന്നപദേശി 
ക്കുന്ന. രാജസഭയിലുമ്മ സഭസ്ധ്യന്മാരും മന്ത്ര മാരും 
സ്വരാജ്ൃത്തിലും സ്വദേശത്തിലും ജനി ച്ചിട്ടുമ്മവരും 
വേടാഭിശാ ങ്ങളുറിയ്യന്നവരും പരാക്രമശാലികളും 
നിഷ ഫലമാകാത്ത വിചാരങ്ങളോടു ക്രടിയവമും ന 
ല്ല കലത്തില് പിഠന്നവരും വേണ്ടവണ്സും പരീക്ഷി 
ച്ചുനോക്കപ്പെട്ടവരും സമര്ത്ഥന്മാരുമായിരിക്കണമെ 
ന്നു മനു നിഷ് ക്കര്ഷിക്കു ൦. നമ്മുടെ പ്രാചീന രാജ 
ധര്മ്മത്തേപ്പുററി വേദങ്ങളിലും സ് മൃുതികളിലും 
മഹാഭാരതത്തിലും മറവും വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 
അവ വായിച്ചാല് രാജ്യവും ജനത്ങമൂം എല്ലാം ഈ 

॥ 

പരരഭ്ധാവനി തിരുനാഠം വിശേഷാല്പ്രതി ടു 101 

ടി 

രോ 

ശവരനന്െറ വകയര 
ക്നെന്നുംരാജാവു” ഈ 

ശവരവെറ പ്രതിനി 
ധിയും ദര്്സനുമെ 

ന്നു നിലയില് പ്ര 

ജുകളുടെ ഹിതത്തെ 

ദീക്ഷിച്ച് അവരുടെ 
സഫക രണത്തോട 
ക്രടി ധര്മ്മംനടത്ത 

ണെമെന്നുമായിരുന്നു 

ഭാരതീയരാജധര്മ്മ 

ത്തിന്െറ മര്മ്മം 

എന്ന കാണാം. ന 

മ്മുടെ മഹാരാജാവു 

തിരുമന കൌ 

ണ്ട് ശ്രീ പട്ത്മ 
നാ ഭ 88 സ 

ക) 
റ പാല് 

നി 

നാണെന്നും തിരുമനസ്സിലെ മുഴാവാദ്ലം ധേര്മ്മേ 

സ്മല് കലമെഭവതം"” എന്നദണെന്നും അറി വുമ്മുവ 

ക്ഭ തിരുവിതാംക്രര് രാജ കടുംബം പാഠരാണികരാജധ 

ര്മ്മം വിസ് മരിച്ചിട്ടില്ലെ ന്നു ബോഭ്ധപ്പെഴ: ക 

മുകിലചക്രവത്തിമാക്ക് ഇന്ത്യയില് സ്ഥിരപ്ര 

തിഷ് ഠ കിട്ടിയതിനോടുകൂടി രാജധര്മ്മത്തില് ഗം 

ഭീരമായ പരിവത്തനുമുണ്ടായി. മുകിലന്മാര് ! സ്വേ 

ഛാധികാരികളായി ഭരണം നടത്തിവന്നു. അവഭരാ 

ടട ബന്ധപ്പെട്ടവരും അവരുടെ കീഴിലയത്ളുവരുമായ രാ 

ജുക്കന്മാര് പഴയ ഭരണഘടനയെ പരിത്യജിച്ചു മു 

കിലന്മാരുടെ സ്വേ ശാധികാരത്തെ പകത്തുവാനതു 4 

ടങ്ങി. തിരുവിതാംക്രും മുകിലന്മാരുടെ സംസ് ക്കാ 

രത്തിനു വിധേയമാ കയില്ലെന്നു പഠയയവഠ നിവൃ 

ത്തിയില്ല. വിക്കരോരിയാ മഹാരാജ് ഞി ഇന്ത്യാ ചക്ര 

വത്തിനിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട അവസരത്ത ല് 

മിക്ക രാജാക്കന്മാരും ഡ്വേഛാധികാരികളായിരു , 

ന്നു. ബ്രിടീഷംകാര് അവരുടെ സ്വത്തരാജത്തു പ്രജാ. 

യത്തടഭരണസി ങ്ധാനത്തത്തെ തഴ്ു കിച്പിടിച്ചിരുന്നുവെ ന, 

൪ സ്വേ കു 
ല്ല! |, ങ്കിലും ഇന്ത്യയില് അടുത്തകാലം വരെ അവറി 

ഛാധികാരികളായിത്തന്നെ വത്തിച്ചിരുന്നു. ച 

ബ്രിട്ടീഷം കാരും നാട്ടൂരാ ജക്കേന്മാരുമായി കടമ്പ 

റി 
ഹ്" 

പ വിട് 



റം വന്നിട്ടുണ്ട് . തിരുവിതാംക്രറും ബ്രിട്ടീഷ, ഗവര് 
മ്മെന്ഖുമായുമ്മ ഉടയ്പഭിയില് തന്നെ മഹാരാജാവു 
തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു എല്ലാ കാര ങ്ങളിലും ബ്വിടീഷ് 
ധവര്മ്മെണ്ടിന്െറ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രവത്തിക്കണ 
മെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന. അതിന്ത മുന്പ തി 

രുവിതാംക്രറിലെ ദിവാന് ജിമാരെല്ലാംതന്നെ ഈ നാ 
ട്ടില് ജനിച്ചുവളര്ന്നവരായിരതനാ. ബ്രിട്ടീഷ,കാരു 

'  ഭെ സ്വാധീനശക്തി വര്ഭധിച്ചപ്പോരം ദിവാന്ജി 
അവക്കു സമതമുമ്മവരായിരിക്കണമെന്നു നിര്ബന്ധ 
മുണ്ടാകകയും വിദേശീയര് മാത്രം തുടര്ച്വയായി ദി 
വാന്ജിമാരാകുകയും ചെയ്യവന്നു. മഹാരാജാക്കന്മാര് 
സിഡണ്ടിന്െറയും ദിവാന്ജിയുഭെയും ഉപദേശപ്ര 
കാരം പ്രവത്തിക്കണടമെന്നം അവരുടെ ഉപദഭദേശത്തി 

നാണു പൊതുരുനാഭിപ്രായത്തേക്കാഠം വില കല്പ്പി 
ക്കേണ്ടതെന്നും ഉമ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞി 

ട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യം രാജാവിന്െറ വകയാണെന്നം 
പ്രജകളുടെ അഭിപ്പായത്തെ ശരനിക്കേണ്ടതില്ലെ 

 ന്നംരാനാവു' ബ്ബിട്ടിഷംകാരുടെ ഉപദേശം മാത്രം 
ല് ശ്രവിച്ചാല് മതിയെന്നുമുമ്മ തത്വങ്ങറാക്കു പ്രാബ 

ലവം വന്നതോടുകൂടി ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങകില് സ്വേ 
കാധിപതം വര്ദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യന് നാട്ടുരാജ)ങ്ങളില്, 
പ്രജായത്തഭരണഭമര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുമ്മ സകല സം 
രംഭങ്ങളെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവര്മ്മെന്റു് എതിത്തു 
കൊണ്ടോണിരുന്നത്ര്. 
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_ ടികഠം ഉണ്ടായ കാലം മുതല് ഭരണഘടനയില് മാ 

| 

| 
| 

ത്ത ന്തന്ത്്തുത്ഞ്ത് 

തിരുവിതാംക്രറില് ശ്രീമൂലം തിരുനാഠം മഹാ 
“ രാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ഭരണകാലത്തു ബ്രിടീഷ് 
കാര് അനുവദിക്കുന്നുത്രയും പ്രജകഠാക്കു ഭരണകായ്യു 
്ങതളില് പരിചയം നല്കണമെന്നുട്ടേശിച്ചിരുന്ന. 
1068 -ംമാണ്ടു മറാരാജാവുയ തിരുമനസ്പകൊണ്ടു” ആ 
ലമായി തിരുവിതാംക്രറില് എട്ട സാമാജികന്മാരട 
ങ്ങിയ ഒരു നിയമസഭയയണ്ടാക്കി. ഒരു സഭയുടെ ആ 
ലോചന ്ാതെ രാജ്യകാര്യങ്ങം നടത്തത്തെന്ന 
മുമ വൈദ ക സിദ്ധാന്തത്തെ മാനിച്ചും ബ്രിട്ടിഷ,കാ 
൪ ഇന്ത്യയില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള നിയമസഭയെ രര 

 നകരിച്ചുമാണു തിതമനുസ്പകൊണ്ടു നിയമസഭ ഉല് 
_ ഘാടനംചെ തദനന്തരം ആ നിയമസഭതനൌൊ 
 1063-മാണ്ടു 15 പേരടങ്ങിയതും നിയമനിര്മ്മാ 

ണത്തില് ചില പരിമിതികളമ്മതുമയ ഒരു സഭയു 
ണ്ടാക്കി. ജനങ്ങമുടെ സങ്കടങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും 
അറിയ്യന്നതിനും അവക്കു ഭരണത്തെ പ്പററിയുയത്മ അ 

 ഭിപ്പായത്ങറം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായി തിരുമന 
കൊണ്ടു 1904-ല് ശ്രീമൂലംപ്രജാസഭ സ്ഥാപിച്ചു. തി 

' രവിതാംക്രറില് ബരിട്ടനിലെപ്പോലെ ഉത്തരവാദഭര 
൦. ൫00 ഏര്പ്പെടത്തണമെന്നുമ്മ ആ സഭയിലെ മുരവി 
_ , ഭിയുടെ ഫലമരയിട്ടാണു 1095-ംമാണ്ടത്തെ നീയമസ 

ഭാപരിഷ് ക്കാരമുണ്ടായതു”. 1095-ചംണു വോട്ട 
മാര് തതല്ല്യമായി പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 
തു്. അന്ന മുതല് ദരണപരിഷക്കാരത്തിനു വേ 
 ്ടി ജനങ്ങറം ശക്തിമത്തായി വാദം ആരം ഭിച്ചു. അ 
 . തുകൊണ്ടു രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുകം 1097-ല് വീണ്ടും 

ണിയമസഭ പരിഷ് ക്കരിക്കവാന് തിരുമനസ്സകൊ 
ണ്ട സമ്മതിച്ചു. ജനങ്ങരംക്കു വില്ലാഭ്യാസം വര്ദ്ധ 

ക ക് 
പ... പിപി _ പാ്യഷലയയപും...... ഡി പം. ള്ളം ച് പ 

പൌരഭ്ധവനി തിരുനാഠം വിശേഷാല്പ്രതി 

ത്തി; ച ംപപധംഡി.പിശിം ഗരം. യ! ൪. ധിലര്ം്ലപ്ചി വില്യം. പയം. ച്ഛ. ഷി യം. 

.മ്മെന്റു മേലാല് ഓരോ 
 നിയമിക്കുകയൊ ദിലാന് ി മുതലായ ഉദ്യേശഗസ്ഥ 

12.40 

ചിട്ടുക്കതുകൊണ്ടും അവക്കു രാജസ്ഥാനത്തോടുമ്മു ഭ- 
കുതി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുമ്മതുകൊണ്ടും അനുല്യോഗസ്ഥളരി 

പക്ഷമുത്ളു ഒരു നിയമസഭ സ്ഥാപിക്കുവാനും അംഗ 
ഞ്ങര്ംക്കും ചോല്ലയംചോദിക്കുവാനും പ്രമേയങ്ങഠം പാ 
സ്ത്രാക്കുവാനും ബഡ് ജററിനെ വിമര്ശിക്കുവാനും അ 

ധികാരം നല്കുന്നതിനും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സന്ന 
ദ്ധനായി. എന്നാല് ജനങ്ങമക്കു 
ളില് ക്രടുതല് പംക നല്.കുന്നുതിനെപ്പുററി നിയമം, 
നിര്മ്മിക്കുന്ന തിനു മഹാരാജാവയ തിരുമനസ്ത്ിലേക്കു 

ല്ലാതെ അധികാരമില്ലെന്ന 1095-ല് സുസ്ഥാപിതമാ 
യിരുന്ന. ി 

ശ്രീചിത്തിരതിരനാഠം മഹാരാജാവയ തിരുമന 
സ്സകൊരണ്ടു രാജ്യഭാരം ആരംഭിച്ചശേഷം 1108-ഠമാ 
ണ്ട് ഒരു ഭരണപരിഷക്കാരമുണ്ടായി. ശ്രീമൂലം പ്ര ളെ ം 
ജാസഭയും ന /യമസഭയും യോജിച്ചു രണ്ട മണ ഡല 
ങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ഒത ഡെപ്ൃട്ടിപ്രസിഡണ്ടിനെ തെ 
രത്ത്തെടുക്കുവാന് സഭയ്യധികാരം നല്കുകയും വട്ട 

വകാശയോഗ്യത ലഘ്യ വരിക്കുകയും സാമുദായിക 
പ്രാതിനിദ്ധ്യതത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതു 
അക്കാലത്താണു . തദനന്തരംഉത്തരവാദഭരണസ്ഥാ 

പനത്തിനായുമ്മ പ്രക്ഷോഭണം നിരന്തരവും സുഭൂഡ്ഥ 

വുമായിട്ടണ്ടു. 
ധികാരത്ത്ിനു വിധേയമായി ബ്രിടീഷ് മാതൃകയില് 
ഉത്തരവാദഭരണം കിട്ടണമെന്നാണു സ്റ്റേ കോണ് 
ഗ്രതത്രിന്െറ വാദം. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവര്മ്മെന്റും തിരു 
വിതാംക്രറുമായയത്മു ഉടമ്പടി നിലവിഷിരിക്കുന്ന കാല 
ത്തു” ഈ വിധത്തിലു മുമ ഭരണപരിഷ് ക്കാരം ക്ഷിപ്ര 
സാദ്ധ്യമല്ലെന്നായിരുന്ന ശവര്മ്മെന്വറു ഭാഗത്തുനിന്നു 
മവപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതു്. എന്നാല് പ്രായ 
പൂത്തിയുക്ൂവക്കെല്ലറാം വോട്ടവകാശം നല്കാമെന്നും 

നിയമസഭകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ വര്ഭ്ധിപ്പി 
ക്കാമെന്നം നിയമസഭകളിലെ ., ഭരിപക്ഷാഭിപ്പായ 
ത്തെ കഴിയുന്നു തത്ഭരിച്ച പ്രവത്തിക്കാമെന്നും ജന 
പ്രതിനിധികളെ മന്ത്ര [മാരായെടുക്കുകയയം അവരെ നി 

യമസഭകമടെ അഭിപ്പായാനുസരണം നീക്കുകയുംചെ 
ന്നതിനു തല്ക്കാലം നിവൃത്തിയില്ലെന്നം മുതു 

അര്ത്ഥത്ത ല് ദിവാന്ജി അവര്കഠം ഒരു ഭരണപ 
രിഷ് ക്കാരത്തിന്െറ സ്വരുപം ജനങ്ങളെ അറിയി ' 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിജ് ഞോാപനത്തില് തത്തരവാദഭര 
ണത്തിന്െറ കണികപോചുമില്ലെങ്കിചും ജനുഹിതാ 
നുസരണം ഭരണം നടത്തുനതിനുത്മു സന്നദ്ധത പ്ര 
തൃൃകഷിഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഠം ഇംഗ് ഒണ്ടില്നിന്നു മ 

ന്രിസഭാമിഷ ന് ഇത്ത സദ്ദര്ശിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക: 
ട്ടാകെ ചില ഭരണപരിഷ് ക്കാരങ്ങറഥം നിര്ദ്ദേശിക്കു 
കയ്യും ചെയ്തിട്ടു”. ആ ക്രട്ടത്തില് നാട്ടുരാജ്യങ്ങള്ു. 

ടെ മേല് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവര്മ്മെന്റിനുഭ്മു അധീശാധി 
കാരം പിന്വഷിക്കാമെന്നും അവര് സമ്മതിച്ചിരി 

ക്കുന്ന. ഈ പരിഷ്ക്കാരം നടപ്പില് വന്നാല് നമാട്ടൂരാ 
ജ്യങ്ങറാക്കും ഇന്ത്യന് പ്ലവാ്യ്ള് . ഒരേ നില 

യലുമ്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിര ക്കം. , ഇന്ത്വാഗവര് 

റരിലും റസിഡണ്ടിനെ 

ന) 

ഭരണകരര്യങ്ങ 

മറാരാജാവൃതിരുമനസ്സിലെ പരമാ. 
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1946 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി. 

(പട്ടം ൭൭൯. ഗോപാല൯നായര് ബി. എ. ബി. എല്.) 
ചിത്തരോഗിയാണെന്ന വിധിയുംകര പ്പിന്നെ 

ദ്ത്വരം നയിച്വവരിഭ് റന്താലയം തന്ന ല്. 

മൃഗശാലയ,ലഴിക്കൂട്ടിലിട്ടട മെ 0ത- ലാ 

മൃഗമെന്ന പോല് പരിഭ് റാന്തമറണെന്മറനസം. 

ഭഡാഷ്കും നഴ് സുമോ?രാകാരണംപറഞ്ഞെന്െറ- 

ചേഷ് ടകം നിരിക്ഷ ക്കാനെന്നടുതഅര ണയമ്പോരം 
നിത്യവും ചോല്ലം ചോദി ന്നെവിസ്ത്ൂര ക്കാറു- 
ഞ്ടുത്തരം ചൊല്ലാ,താനതാസ്യനായിരിക്കംഞാന്. 

എന്തിനായ” ചികിത്സിക്കുന്നെന്നെ?ഞാനീയേ കാന്ത - 
ബന്ധനത്തിലെന്നന്ത്യവിശ്രമം വരിഭ്വാളൂറം. 

അഭ്ര മേലവരെന്നിലാര്ദരാണെങ്കില് വേഗ - 
മുഗ്രമാം. വിഷംതന്നെന് വേദനയാററിടട്ടെ! 
ജീവിതം! ചിന്താദഗ്ദ്ധജീവിതം നല് കും ക്രൃര- 
വേദനതാങ്ങാനിനി ശക്തിയല്ലെനിക്കേതും. 

ഏന്നെ ഞാന് വെറുക്കുന്ന, മരണം കൊതിക്കുന 

മന്നിലെന് രോഗത്തിനൊരാഷധമതേ പറവ. 
സമരം മനുഷ്യനെ മഗമായ. ചമയുന്ന - 

സമരം തകത്തോരു ജീവിതമെന്നില് കാണാം. 
ശാന്തിയുയ,മൈശവയ്യവും പത്തൊരെന് കഗ്രാമത്തില് 
സാന്ദ്രസാഹ്ൃദോല്പസല് ഗാനങ്ങറം പാടിപ്പാടി; 
ഭറുല്ലമാം സംസ് ക്കാരത്തിന് സരരഭസാരംതാങ്ങി 
ശുഗ ദധസഭാഗ ത്തിലെന് യല്പനം വികസിച്ചു. 
പുതുതായ പുഷ് പ്ലിച്ചെൊത പ്രേമവല്ലരിയ നൊന്- 
വധുവായ പാറിച്പടര്ന്നെന്െറ ജീവിതത്തിങക്കല്, 
മധുരാനന്ദത്തിന്െറ മണിവിണയയംവായി- 
ചൃതുലപ്രശാന്തമായ് ജീവിത മൊഴുകിലപ്പോയ് .... 

അപ്രതിക്ഷിതമായി ദുതലം കുലുക്കാനൊ- 
രഥ നിപര്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു-മഹായുദ്ധം! 
“ഐത്ുനാളലസനായ് മേവിടട"മെന്നെന്നോട- 
കത്തവം മന്ത്രിക്കവേ, ഭാവിയെ സ് മരിച്ച ഞാന്. 
പൃതുതാം ദാമ്പത്യമെന് മേലിയിലണിയിച്ച- 
പുളകം മായ്യം മുന്പേ പടചട്ടയും ചാത്തി, 
പടയാളിയായ് തോക്കും കന്തവും പിടിച്ചുകൊ- 

ഞ്൭ടരാടുവാന്പോയി ഞാനു മസ്ത്രോടൊപ്പം.... 
ട്തലകൊയ്ക്കുവി "നെന്ന പോര്വിളി മുഴക്കിക്കൌ- 

ന്മരതേടെ നിയമനത്തില് ഇടപെടകയോ ചെയ്യുകയി 
ല്ല. ഇന്ത്യന് യൃണിയന്മ രണ്ടു മുന്നു വിഷയത്ങക്കി 
ലൊഴിച്ചു സ്റ്റേററിലോ പ്രവിശ്യയിലോ ഇടപെടാന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ആ ഘട്ടത്തില് 

ര തറയും ... ളം 

ണ്ടലറിപ്പുറഞ്ഞൂ ഞങ്ങം വേട്ടനായ ക്കളെ പ്പ്യോപ്പെ. 
മരണം,രക്ത൦,3:ഖമെന്നിവ ചറം കണ്ടെന്- 
കരമിന്നഠവുകഠം മാഞ്ഞതു കരിങ്കല്ലായ്.... ) 
വിശവസംസ് ക്കാരത്തിന്െറ കേന്ദ്രമായ വിള ങ്ങിയ്- 
പട്ടണങ്ങളും, കലാവിദ്യതന് ക്ഷേത്രങ്ങളും, 
ഭീതരായ് പൌരവലി മേവിടും ഗേഹങ്ങള്.ംം 
ആതുരാലയങ്ങളും ചട്ടെരിച്ചിതുഞങ്ങഠം. 
മുന്തൃവിന് മുറവിഭളിമുഴക്കി,കഴുകന്മ- 
ക്കൊപ്പുമാം വിമാനങ്ങറം തീമഴപെഴഴിക്കവേ, 
ചാരവും പുകയ്യമായ് മാറിടും സര്വസ്വവും, 
ഹ്വോരമാം ര് മരാനമായ് തോന്നമാരംഗംകണ്ടാല്. 
ദിക്കുകഠം വിറച്ചുപേടയ് പീരങ്കിധ്വനികളാല്, 
അഗ “നിശൈലങ്ങറംപൊങ്ങിയന്തരിക്ഷാന്ത വേരെ. 
മുത്വഭീതിയാചഴന്നോടിടും മനുഷ്യരെ - 
നിര്ട്ടയം പുഴുക്കഠംപോല് കൊന്നുക്രീഡിച്ചു ഞങ്ങരം 

വിജയംനേടി, കീത്തിമുദകളണിഞ്ഞുഞാന്- 
വിരവില് തിരിമ്ഷെത്തി ജീവിതം പുതുക്കുവാന് . 
വൃത്തമാടം നന് മുമ്പിലെപ്പ്യൊഴും ശവങ്ങളും. 
രക്തവും ചിതറിയ പോര്ക്കളം ഭയാനകം! 

വൃദ്ധയാമെന് മാതാവുംഭധരയയംമുത്താന്നെന്നെ - 
സല്ക്കരിച്വാരറഭലാരോകുശലം ചോദിക്കവേ, 
അവ രാടൊരുവക്* ചെല്ലുവാനായില്ലെന്നി- 
ക്കവരെക്കണ്ടപ്പോറം ഞാനോത്തിതക്കൂട്ടക്കൊല. 
രക്തപങ്കിലമാമിക്കൈകളാലെന് പൈതലെ- 
സസ് പൃഫ മെടത്തു ഞാനെങ്ങനെ താലോലിക്കും? 
എത്രമേലരിചിട്ടും ചാരിത്രവതിയമെന്- ൃ 
പത്നിയെ സ് പര്ശിക്കുവാനെന്കരം മുതിര്ന്നില്ല 

നിഭയയമ കന്നത്മരാന്തിയ്യമില്ലാതേവം- 
നപ്ല്മാം നരകാഗ് നി ജവാദായിലാഴേന്നു ഞാന്. 
ചിന്തയിലു ടല്പുണ്ട ഭീ കരസ്വരുദ്ധങ്ങറം 
ഹന്ത! പഠഞ്ഞടുടക്കുന്ന വായ് പിഒന്നെന്ചററിലും 
ഇടിവെടുമ്പോഠം,വല്ലശബ് ദവും മുഴങ്ങുമ്പോഠം- 

പടഹധ്വനിയെന്നു ചിന്തിച്ചു ഞെട്ടന്ന ഞാന്... 
ഇത്രയയമറണെന് രോഗം ഭ് റാന്താണെങ്കിലാകട്ടെ 

മൃത വന്നെനിക്കിനി മോചനം തന്നാല് മതി! 

തം 

ന 

ി 

രാരാക്കന്മാക്ക പ്രജകരുടെ ഫിതമനുസരിച്ചു ഭരണ 
ഘടന പരിഷ്ക്കരിക്കന്നതിനും ഭരണം ന 
ദര ന്ന തി നും സാ ധി ക്കും. ഷോണ് 
ഗ്രസ്തിന്െറ ശക്തി ഇന്ത്യയില് കാ 

ഥ് 
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പരരഭദ്ധാവനിട്ുതിരുമാഠംവിശേഷാല് പ്പ തി 1946 
രര 

നന്തി 

തത്തരവാദഭരണത്തിനുജ്മ പ്രകേഷാഭണം ശകതിമ 
ത്തായിട്ടണ്ടു,. പല നാട്ടരാ്ജ്യക്ങളുപ പ്രായപുത്തി 
വോട്ടവ കാശം നല്കുദംയും ഇന്ത്യയില് പ്രവി്യക 
കിലെ ഭരനെഘടനു സ്വികംരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം 
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന. കൊച്ചിയില് ഇടക്കാലഗവര് 
മ്മെ൯റു സ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്തരവാദഭരണത്തിനു 
പററിയ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാന് ഒരു കമ്മററി 
യെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന. പാരമ്പര്യം 
കൊണ്ടും പരിഷ് ക്കാരംകാണ്ടും പ്രജായത്തഭരണ 
ത്തിച്ചമ്മ പരിചയം കൊണ്ടും ഇതേവരെ സ്റ്റേററുകഠം 

ക്കു ഒരു മാതൃകയായിരുന്ന തിരുവിതാംക്രര് ഭരണഘ,. 
ഭനാപരിഷ് ക്കാരം സംബന്ധിച്ചു്” എന്താണു ചെയ്യു 
ന്നതെന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുമ്മവര് ഉ. 
൨റു നേക്കിക്കൊണ്ട രിക്കുകയാണ്. 

തിരുവിതാംക്രറില് ഒരു ഭരണപരിഷ് ക്കാരം 
ഭവ ണമെന്നും ഉണ്ടാകമെന്നമ മ്മുതിനെപ്പുററി രണ്ടഭി 

0 യമില്ല. എന്നാല്പ്പവിശവകള്കിലേയും സ്റ്റു 
കളിലേയും ഭരണഘടന ഒന്റപോലിരിക്കുന്നതു നല്ല 
താണെന്നും അതു സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കില് സ്റ്റേററകള്കിലെ 
ഭരണഘടനയില് ഐകരുപ്യം ഉണ്ടാക്കുണമെന്നം ഒ 
രഭിപ്രായംഉട !ചിട്ടുണ്ട'.ജനക്ങമൂടെ ഹിതാനുസരണം 
ഭരണപരിഷ് കാരമുണ്ടാക്കവാന് എല്ലായിടത്തും കാ 
ണ്സ്റ്റിററുവന്വ്വ് അസംബ ളി ഏര്പ്പെടുത്തണമെ 
ന്നും, പ്രബലമായ വാടമുണ്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലു 
തു ഭരണപരിഷ് കാരം സ്റ്റേററുകളില് നടപ്പിലാക്കു 
ന്നതു ബുഭ്ധിപൂര്വമല്ലെന്ന് സര് സി പി രാമസ്വാ 
മി അയ്യരേഭപ്പുലെയുമ്മ ചില രാജ്ചയകാര്ലധുരന്ധര 
1. അഭിപ്രായപ്പെടന്ന. ആ മാതൃക ബിട്ടനില് 
ഭീര്ഘകാലപരിചയംകൊണ്ടുണ്ടായേതാണു”.ദീര്ഘകാ 
ലപരിചയത്താല് അവിടെ രാഷ് ട്രീയകക്ഷികളുല്ഭ 
വിക്കുകയും പ്രവത്തനം നടത്തുകയും ലെയ്യുന്ന. ഇത്ത 
യില് ആ മാതൃക നാം പ്രവിശ കളില് പ്രയോഗിച്ചു 
തുടങ്ങിയതേ ഉള്ള. ഇന്ത്യയില് ഇന്നം രാഷ് ടഘപ്ര 
ബുലാതയേക്കാറേം വര്ഗ്ലീയമനസ്ഥിതിക്ക പ്രാബല്യമു 
കുതിനാല് ഇംഗ് ഉണ്ടിലെപ്പോലെ ഒരു കക്ഷിയുടെ 
മേധാവിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതു ബുദ്ധിപൂര്വമായി 
രിക്കുകയില്ല. കല്ക്കത്തായിലും ബോംബയിലും നട 
ന്ന അതിഭയങ്കരമായ ലഹളയും, മുസ്ലീംലീഗും കോ 
ണ്ഗ്രസ്തമായയമ്മ വടംവലിയും, നിരിക്ഷിക്കുന്നുവക്ക് 
ഈ ല്ല വര്ഗ്ലീയബുദ്ധി നശിച്ചിട്ടി്ലെന്ന് അര 
നഭവപ്പെടം. പെരതേുക്കാര ങ്ങളില് വര്ഗ്ലിയബ്ുഭ്ധി 

നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ ഇംഗ് ഭണ്ടിലെപ്പ്യോ 
ലെ ഒരുരാഷ ടീയക ക്ഷിയെ ഭരണം ഏഠാപ്പിക്കുന്ന 

തില് ആക്കം തൃഫ്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊ 
ണ്ടു നിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷ കക്ഷിക്കു തല്ക്കാലം 
പൂര്ണ്ണൂമായ ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം നംകുന്നത്തു് വളരെ 
തആലോച്ചിച്ചുവേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും അഭിപ്പായ 
പ്പെടാല് അതു നിരര്ത്ഥകമാണെന്നു് പഠയാന് പാ 
ക്രില്ല. 
! ഒരുരാജ്യത്തെ ഭരണം സുസ്ഥിരമായിരിക്കുകയും 
ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്ത്രിലാക്കുകയം ചെയ്യണമെ 
അകില് മന്ത്രിമാക്ക് ഒരു നിശ്ചിതകാലം ഉല്ല്യോഗം ഭ 

ഒരു 
രാഷ ടീയകക്ഷി മന്ത്രിസഭയില് അവിശവദസം പ്ര 
[ 1 ി 

കടിപ്പിച്ചാല് മന്ത്രിമാര് ഉല്ല്യോശം രാജിലയ് ക്കണ 
മെന്നാണ്, ബിട്ടനിലുദ്മ നടപ്പ്. സിന്ഡിലെപ്പേോ 
ദെ ഓരോ ദിവസവം അംഗങ്ങരം രക്ഷി മാറുകയ്യം 

മന്ത്രിമാരില് അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയം ചെ 
യ്ക്കാല് മഴ്മിമാക്ക് ഭരിക്കുവാ൯ന്തന്നെ സമയം കാണു 
കയില്ല. ചില ഇന്ത്യന് സ്റ്റു കളില് വര്ഗ്ഗസ്പ 
ഭവാ മികച്ചുനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു മശ്തരിമക്ക സര്വ 
ധികാരം ന 2കവാന് രഭോക്കന്മാക്മ വൈമനസ്്യമു 
പു. കാഷ് മീരിലെ മഹാരാജാവു” ഹിനത്തുവാണെങ്കി 
ലും പ്രജകളില് ഭൂരിപക്ഷവര്യം മുസ്ലീ മക്കളാണ്. മുസ്ത്ീ 
മിത്ഭാംക്കു വര്ഗ്ഗൂസ് പലായുണ്ടെന്ന മഹാരാജാവിനു 
സംശയം തോന്നിയാല് മുസ്ലീം കഷിയെ ഭരണ ്വൂമ 
തല മുഴുവന് ഏല്ച്പ്ിക്കുവാന് അട്രേഹം സന്നഭ്ധനാകു 
കയില്ല. ഹൈന്ദവക്ടരിപക്ഷമുമുമ ഥ്ൈൈദരബാദിദലെ 

നൈ സാമിനെറ നിലയും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കാം. 
മേല്പ്പറഞ്ഞ ആദക്ഷേപങ്ങറം ഭടിസ്ഥാനരഹി 

തങ്ങളല്ല ത്തതിനാറല് രാജാഥികാരത്തെ തീരെ നശി 

ിക്കാത്തതും വര്ശ്ശസ് പര്ദ്ധഷ്ക്കിടംകൊടുക്കാത്തതും 
ശവര്മ്മെന്റിന്െറ സുസ്ഥിരതയ്യ, ഹാനി വരാത്തതു 
മായ വ്യ്യവസ്ഥകറം ബഒിടീഷ് ഭരണമാതൃകയില് വ 
അത്താതെ അതിനെ തല്ക്ക ലം അപ്പാടെ പകത്തുന്ന 

തു യോശ്യമല്ലെന്നാണു് എന്െറ അഭിപ്ര യം. 
ജന പ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായാനുസരണം 

അവര്തന്നെ ഭരണം നടത്തണമെന്നുള്ള പ്രായത്ത 

സിദ്ധാന്തത്തെ ഇനിയം ആക്കം എതിക്കവാന് നിവ്വ 

ത്തിഷില്ല,. തിരുവിതാംകൂര് നിയമസഭയില്നിന്നും 

മഹാരാ ജാവു തിരുമനസ്സിലെ യുക്തംപോലെ അഞ്ചോ 

ഏഴാ മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കകയും -നിയമസഭയു 

ടെ കാലാവധിവരെ അവര് ഭരണം നടത്തണമെന്ന് 

തീരുമാനി കയും നിയമസഭ അവരില് സ്ല്യായവിരു 

ദ്ധാമായി അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചാല് അതിനെ 

അമവഗണിക്കുന്നതിനു തിരുമനസ്ത്സിലേക്കധികാരം ളൂ 

ണ്ട യിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃക 

യിലുത്ള എല്ലാടൂഷ്പ്യത്ഭമും പരിഛഹരിക്കപ്പെടന്നതാണ്ട് . 

ഞാന് ഭരണപരിഷ് കാരത്തെല്പററി അവഗാ 

ഡമായി ആഭലാചിച്ചതില് ജനങ്ങറാക്കു പൊതുവെ 

രാഷ് ടീയബോധം ഉണ്ടാവുകയും വര്ഗ്ലസ്പഭാ നി 

ശ്ശേഷം നീങ്ങു കയും രാജാവും പൃജകളുമായുമുമ ബന്ധം 

സുദൃഡ്ഥമാശ ദയം കമ്യൂണിസം, ഫാസിസം. സോഷ്യ 

ലിസം മുതലാ വ്യയടെ ബഹളക്ങറം ഒതുങ്ങുകയും ചെ 

യ്യുന്ന തുവരെ മേല്പ്പറഞ്ഞ ഭേമഗതികളോഴുക്രട। ബ്രി 

ടിഷ് മാതൃക സ്വീകരിക്കുന്നതു സമുചിതമരയിരിക്കു 

മെന്നു തോന്നുന്നു. ൭ തതഴവാടദഭരണത്തില് ജനത്ങറം 

ക്ക അത്ങേ അററം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്നുമ്മ അ 

ഭിപ്രായക്കാരനാണു ഞാന്. എന്നാല് അതിനു നമു 

ക്ക ചില പരിശീലനങ്ങളും പരിക്ഷണങ്ങളും ക്രടാ 

തെ നിവ്യ ത്തിയിച്ചു. ബ്രിട്ടനാലെപ്പ്യോലെയുള്ള രാ 

ഷ് ട്രീയ പരിതസ്ഥ തികളുണ്ടാകുന്ന കാലത്തു നാം 
പരിപൂര്ഞ്ജ സ്വാതന്ത്രം അര്ഫിക്കുന്നവരായിരിക്കും. 

നാം “അ പൂര്ബ്ണൂമായ ഉത്തരവാദ ഭരം സ്വീകരി 

കറണ്ടു ക്രഭമണ പൂര്ബ്ണുത പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കും 

നമുക്കും രാജ്യത്തിനും ശ്രേയസ് കരമറയിട്ടുത്ളതു'. 
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പ്ര | % | 

റസച്വാവു ടിം റാ 
ം ത 

വ്വിംദ്ക്കി. രു 

1 

ആന്നു ഞായറാഴ്ചയാ യിരുന്ന. ഇരുപതിനായിരം 

.കജ്ളുവെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്നേറരിരന്ന പപ്പുക്കുട്ടിക്കു 

അന്നും പണിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പതിവിലും 
നേരത്തെ അയാറം വേലകേറി. ഭാര്ൃവിട്ടിലൊന്ന 

പോകണം. പാപ്പി ഇനിയെങ്കിലും അയാളുഭെക്രടെ 

പൊറുക്കാന് വരുമോ എന്നൊന്നു ചാദിക്കണം. അ 

വംക്കു വരാന് സമ്മതമാണ്. അവളുടെ തത്തമുലപ്പി 
ലാണു സമ്മതിക്കാത്തത്. പച്തുവിനു എല്ലാത്തിനോ 
ടും ഒരു വെറുപ്ലൂതോന്നി, 

ഇളവെയില് മങ്ങിയിട്ടിലാത്ത ഒരു സായാ 
ഫ് നും. പപ്പ്ുക്കുട്ട ഒരു കളൂമുണ്ടുടത്തു കച്ചത്തോത്തു 
“തലയില് വ്ട്ടംകെട്ടി ഒരു ബീഡിയയംവലിച്വകൊടെ്ു 
കിഴക്കോട്ടു നടന്ന. അയാഠം തിരുനക്കരമൈ താന 
.ത്തിനെറ മുന്വശത്തെത്തി. മൈതാനത്തിന കത്തു് 
.ആഠംക്കൂട്ടം കാന്ുന്നുണ്ടു് . ഗേററുങ്കല് ഇരുവശം ചുവ 
ന്ന മഷികൊണ്ടു എത്തെക്കെയോ വലിയ അക്ഷര 
ത്തില് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു. പപ്പക്കുട്ടി വളരെ പ 
ണ്വപ്പെട്ടു അവ വായിച്ച: --“*ഞത്ങരംക്കു തരാമെന്ന 

പറഞ്ഞ റേഷനെവിടെ?7 
ആ വാചകം പപ്പക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സില് തട്ടി. 

.റേഷന്കുഴപ്പം പപ്പുവ നെയും ബാധി ച്ചിടണ്ടു . അ 

യാഠം അകത്തു കടന്ന. ഒരാറം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു 
നില്ക്കുകയാണ്. റേഷന്വിതരണത്തിച്ുമുമ തക 
“രാവുകളും മണ്ക്ണെണ്ണു കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടു ഒരു പാവ 
ച്ചെട്ട വിട്ടിലെ പതിന്ദാവുവയണ്ണുകാരിയായ പെണ് 
ക്ടാവയ ഇരുട്ടത്തു വെര്മം കോരാന് പോയ്യല്പോഠം 
കിണററില് വീണ കഥയും ആ പ്രസംഗകന് ഫ്രദയ 
ഭചീകരണസമര്ത്ഥമയെ ചമല്ക്കാരത്തോടെ പറ 
ഞ്ഞു ഫലിപ്പിച്ചു. അയാഠം തുടന്നു: --“ഈ കരിഞ്ചാത 
.യെ തൃലച്വല്ലാതെ നാട്ടിനു രക്ഷയില്ല. കരീഞ്ചന്തയാ 
ണു നമ്മെ പട്ടിണിയിടുന്നതു . കരിഞ്ചന്ത ഒരു ചേ 
“രിയിൽ നിന്ന കൊണ്ടു മററ ചേരിയില് നില്ക്കുന്ന 
പാവങ്ങളെ ---തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ --കന്നേ കാ 
ന്ന തിന്നുകയാണ്; രക്തം ഉരററിക്കുടിക്കുകയാണു. 

“നരാ -പപ്പൂുക്കുട്ടി വിചരരിച്ചു. ഏതായാലും | സ്ഥിതിക്കാരനായ അവളുടെ തന്ത പപ്പുക്കുട്ടിക്ക ന 

പല ചരക്കുക$ 

ക്കാരന് രാമന്മു 
തലാളിയെ ക്രടാ 
തെഅതിലും ഭയ 
രനായ കരി 
ഞ്ചന്ത മുതലാക്കി 

യെന്നൊരുത്ത 
ഉണ്ടെന്ന പ 
ക്കുട്ടിക്ക അന്നാ 
ണു മനസ്സിലാ 
യതു”. 

ഇന്ന ത്തെ 
വയ്യ വ സ്ഥ തി 
ഒന്നു തകിടംമ 
റിഞ്ഞെ ങ്കി ല് 
മാത്രമേ പാവ 
ഞങ്ങറംക്കു രക്ഷയ്യ 

മുമു എന്നു പ 

ക്ടട്ടി ധരിച്ച 
കം 00യ. ആ പ്ര 

സംഗലഹരിയില് അവന് അന്തം മറന്നപോയി. അ 
ന്നു രാത്രി പദു ക്കുട്ടിളറങ്ങിയില്ല. സംശയങ്ങളുടെ 

യും വി കാരവിച് ഭവത്തിന്െറയും ഞെരുക്കില്പ്പെട്ട 
പല്ല്ൂക്കുട്ടി ആ കീറപ്പായില് അങ്ങോട്ടും; ഇ്ങോട്ടും 
ഉരുണ്ടും 

11 നി 
പ്ലയക്കുട്ടി രാവിധെ പാര്ട്ടി ആഫീസിലെത്തി; 

തലേദിവസം പ്രസംഗിച്ച ആളിനെ ഒന്നു കാണാന്. 
അവര് തമ്മിലെത്തെറക്കെദയാ പിറുപിറുത്തു. പ, 
ക്കുട്ടി പാര്ട്ടിഅംഗമായി. നമ്മുടെ നാടടസ്ഥിതി സമ 
ത്വസുന്ദരമാകന്നതിനു വേണ്ടി ഉടലും ഉയിരും നല്ഷ 
വാന് പപ്പു ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഃ ച്ച് 

പപ്പക്കുട്ടിക്ക പരശ്ശതം അവശതകളണ്ടു്. അതെ 
ല്ലാം പര ിഹരിക്കപ്പെടകതന്നെ വേണം. ആദമായി 
അയാഠംക്കു ഭാര്യയെ വീണ്ടെടുക്കണം. മുതലാളി മന 



ആ ന്നട് 
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യമായി അവകാശപ്പെട്ട ആ പെള്ള്ിനെ 
ചെയ്യ വച്ചിരിക്കുകയാണ് . 

ഒരു രാത്രി പപ്പു അവസാനമായി തിരുമാനിച്ച. 
ഭാര്യയെ വീണ്ടെടുക്കാന്. പിറേറദിവസം അയാം 
വേദ്ധയ്ണു പോയില്ല. 

ചൂഷണം 

111 
പപ്പക്കുട്ടി ഒരു പ് ഭാക്കാര്ഡ് പിടിച്ച കിഴ 

ഭക്കാട്ടു തിരിച്ചു. “എന്െറ ഭാര്യയെ വിട്ടുതരിക” എ 
ന്ന ആ പ്ളാക്കാര്ഡില് എഴുതിചിടിച്ചിരന്ന. ക 
ണ്മവര് കണ്ടവര് ചിരിച്ച. പപ്പക്കുട്ടി അതൊന്നും വ 
കവച്ചില്ല. അയാഠം ഭാര്യവിട്ടിന്െറ ന൯ൂഭയി ലെത്തി. 
നേരം വകൂരെ ഇരുട്ടിയിരുന്നു. നാലയനാഴിക രാച്ചെല്ല 

മ്പോം ആ ഗ്രാമത്തില് എല്ലാവരും ഉറക്കം പിട! 
ക്കുക പതിവാണ് . 

പപ്പക്കുട്ടി മുദാവാഷ്യത്ങഥം വിളിചു. വിളി ര 
ണ്ടുമൂന്നാവത്തിയായപ്പ്ോം വീടകാര് പരിഭ്രമിച്ച 
കുതക തുനന്നു. ഒരു കടലയ്യാവിളക്കു കത്തു ച്വെടുത്തു 
അറുപത്തഞ്ചാംവയസ്ത്സിലും ആരോശ്യവാണായ മൂപ്പ്ീ 
ന്ന് --പാപ്പിയടെ അച്ലന് --പൃഠത്തേക്കു വന്ന. ക 
യ്യിലിരിക്കുന്ന പ് ഭാക്കാര്ഡ് വൃഭദ്ധനു വായിക്കുത്ത 
ക്കവണ്ണൂം ശരിക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പപ്പുക്കട്ടി വീറോ 
ടെ ഹ ശംണ'; 

“ഇതെന്നാടാ, വിഷ,ക്കണിയോ? നിയെന്തി 
നാ കെടന്നു വിളിക്കുന്നേ? വേണെങ്കി ഈ തിഃബ്ണേ 
ടെ മൂലേലെങ്ങാനും വന്നു ചുരുണ്ടുക്രടിക്കോ”” ലോ 
പ്യവും കാര്യവും ഇടകലത്തി വൃദ്ധന് ഇത്രയം പറ 
ഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന. പ് ളാക്കാര്ഡില് എഴുതിയി 
രിക്കുന്നതെത്തെന്ന എഴുത്തറിയാത്ത വൃദ്ധന് ഗ്രഹി 
ച്ൃതേയില്ല. 

! സഖാവേ, അവിടെ ഒന്നു നിന്നേ. "[പപ്ലൂക്കുട്ടി 
ആരംഭിച്ചു. 

എന്തോന്നെടാ വിളിച്ചേ? ഞാന് കേട്ടില്ല” വൃ 
ധനു ശുണ് ഠിവന്ന. 

പാപ്പയെ വിട്ടുതരണം. ഈ ചൃഷണം ഞാന് 
അനുവദിക്കു കയില്ല” പപ്പുക്കുട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞു. 

വൃദ്ധനു ശങ്കയായി. പപ്പുക്കട്ടിയുടെ തലയ്ക്കു, സ്ഥി 
രമില്ലായിരിക്കും. അവനി അത്ര വളരെ മാറഠ 

ടം കാണാനുണ്ടു” . എത്രയായാലും അവന് തന്െറ 
മകളുടെ ഭത്താവാണു്. “പാ പ്പി" എ ന 
നി ട്ടി വിളിക്കാന് മാത്രമേ 
വൃദ്ധനു തോന്നിയുള്ള. 
 പപ്പക്കുട്ടി ജയിച്ചു എന്നുയാഠാക്കു ബോഭല്യ മായാ. 

ആദ്യത്തെ വിജയം! അയാഠം മുദാവാക്യ്യം ഒന്നുക്രടി 

ആവത്തിച്ച. 
“നീയങ്ങു കേറിപ്പോരെടാ പപ്പും” വൃദ്ധന് അ 

യാമെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണ ചവ. 
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 പട്ടണത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാഥേക്കോണില് പാ 
! ബവിനുംക്രടി ഇഴയാന് വീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടവഴി 

യിലൂടെ കുറെ നടന്നവേണം പപ്പുക്കട്ടിയുടെ വീട്ടി 
ലെത്ധാ൯. അയാം പാപ്പിയെ വണ്ടെടുത്തു് അവി 
ടെ താമസില്പിച്ചിട്ട രണ്ടാഴ്ചകഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടാഴ്ച 
കൊണ്ടു പറ്റു ക്കുട്ടിക്കണ്ടായ പരിവത്തനങ്ങഠം ചില്ല 

യൊന്നമല്ല. അയാം ഇന്നു കല്ലുവെട്ടുതൊഴിലാളി യ്യ 

പര ദ്ധവനി ത്രുനാഠം വിശേഷാല്ചപ്പതി 'ഷ്യവ്ക 

ണിയന് ഡെക്രടുരിയാണു . അവരുടെ അടിസ്ഥന 
ക്കൂലിയും, ബോണുസ്സ്റം, ജേലിസമയവും സംബസ്ധി 
ച പ്രമേയങ്ങഠം ഗവര്മ്മെന്റിെറ ശ്രദ്ധയില് കൌ 
ണ്ടുവരേണ്ടതു പ ക്കുട്ടിയുടെചുമതലയാണ്് . അയാം 
ക്ക് ഇന്നു തപ്പിത്തടഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാനവിയരം. 
വായിക്കാനറിയാം. കളമുണ്ടും ക ്ൃത്തോത്തും ഉപേ 
ക്ഷിച്ചു പപ്പക്കുട്ടി മുണ്ടും ബൂബായും സ്വീകരിച്ചു. ആ 
ദ്യൃത്തെ ജേോഡിവസ്്രും പാര്ട്ടിയുടെ സംഭാവനയാ 

ഞ്. അതു ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല. വേറൊന്നെടുക്കാന് 
അയാളൂടെ കൈയിലില്ല. നനചുവെളുപ്പിച്ചുവൃത്തി 
യായി നടക്കുന്നതു” “ബ്ൃൃര്ഷവാ; സമ്പ്രദായമാണ്, അ- 
തു പപ്ല്ൂക്കുട്ടി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 

ഉദ്യോഗ സ്ഥന്മാരെപ്പ്യോലെ മുണ്ടും ജൃബായും ധ 
രിച്ച് കൈയില് നല്ല വ ജജൂപ്പകിട്ടുത്മ പുസ്തകവും 
പിടിച്ചു് ഒരു ബീഡി കത്ത ചൂ പിടിച്ചുകൊണ്ടു ആ 
ലോചനാമഗ' നനായിനടന്നുവരന്ന പപ്പക്കുട്ടിയെ 
ക്കാണുമ്പോഠം പാപ്പി അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ട്. പ 
പ്പക്കുട്ടി ഇപ്പോഠം കല്ലുവെട്ടാന് പോകാറില്ല. ദിവ: 
സവ്യം ആവപ്പ്പിസില് പോകഠറുണ്ടു”. രമ്പളമുമുമ ഏ. 
തോജോലീയില് പ്രവേശിച്ചതാണെന്നു പാപ്പി തീര് 
്ൃപ്പെടത്തി. തല്ക്കാലം കുഠല്വവിഷമിച്ചാലും ഒരു 
മാസം കഴിഞ്ഞാല് ഒരടുക്കു നോട്ടു പപ്പ അവളുടെ 
കൈയിലേല്പ്പിക്കുന്ന രംഗം അവഠം സ്വപ്നം കു 
ണ്ടു. ഈ ളിക്കടയിലെ കണ്ണൂാടിയലമാരികളിലും ചര 
മി ആശാരിയയടെ സ്വര്ണ്ണുക്കടയില്യം അവളുടെ മേ 
ഹങ്ങം പാഞ്ഞെത്തി. 

177 
“ഈ മഷ്ലെഷ്ണ്ുയില്ലാത്ത കാലത്തു് വിളക്കെന്തി 

നു വെച്ചെരിക്ക്ന്നുതു”? ക।ഭന്നറങ്ങരുതോ?" കടല 
ഷ്ക്ാവിഭള ക്കിനരികിലിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നു 
പല്ലുക്കുട്ടിയോടു പാപ്പി പറഞ്ഞു. 

പപ്പുക്കുട്ടി ഒന്ന നിവന്നിരുന്ന. “എന്താടി. മ 
ജ്ക്കൊണ്ണൂയില്ലാത്തതു”? അതിന്െറ തകരാറെവിടെയാ 
ണു നീയറിഞ്ഞിട്ടെണ്ടേഠ? നിീയൊന്ന തെരക്കിനോ 
ക്ക് മജ്കൊണ്ണു കിട്ടാത്ത ഒരൊററവിട റഷ്ല്യയിലൊ 
ണ്ടോന്നു പീ 

“ട്തതെവിടര ഈ റഷ്യ? 
::പുതുപ്പ്ളിക്കു കിഴക്കു" പപ്പുക്കുട്ടിപെട്ടില്ലര് 

രില്ചു. അയാം തുടന്നു: “ “എടി ഞെങ്ങള്ലെ ആരും കളി 
പ്പിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ ഭരണമൊന്നംഞ 

ങ്ങള് വക വല്ല കൊട്ടക്കുകേല." 

“:ആ വായില്വോണ്ടിരിക്കുന്നുതു നല്ലപാട്ടുവല്ലതു 
മാണെങ്കിലൊന്നുറക്കെപ്പാട്. ഞൊനുംക്രടെക്കേ€ം: 
ക്കട്ടെ,”” പാച്ചിയുടെ കലാകാതുകം ഉണന്ന. . 

അതേ പാട്ടു്. എടി ഇതു പോളിഠറിക് സാ-- 

നിനക്കറിയാമോ? സഖാവുജോഷീന്ന കേട്ടിട്ടൊണ്ടേ? 
അല്ലേല്, നിനക്കെന്നാ അറിയാം." പറ്മ ക്കുട്ടി വീ 
ണ്ടും വായനതുടങ്ങി. സംശയമുദ്മ ഭാഗങ്ങരം മണ്ണെണ്ണ 

ക്കരികൊണ്ടു”് അടയാളപ്പെടുത്തിയും, ഇടയ്ക്കിടയ്യയ 
കാര്യം മനസ്സിലാകുന്ന മട്ടി തലകലുക്കിയും, ചില 
പ്പ്യോഠം അശ്ചര ദ്യേതകമായി മൂളിയും ഭായാ€ം ഒ 
രോ പേജ,കളും പി ി 

കള്ളുവെട്ടുകാരുടെയിടയില് പ്രചരണത്തിനു 



നി 

രികികനിണ ഡം ക്ഷട്ടിയെ നിയോഗിച്ച. അയാ 

ംകി$ംന്െറയയം., കോന്തിയ ടരെയപേ കഞ്ഞ നേയും. 

ഞ്ഞപ്പിയുടെയും വീട്ടില് ചെന്ന് “തെ ഐകഷ്യതംണ 

സൃഷ് ടിക്കേണ്ടതിന്െറ അവ്ലേകര യെപ്പൂററ പറ 

രും 

“:കാ്ല്യമൊക്കെ നല്ലതാ പപ്പും . എങ്കിലും വിട 

പട്ടിണിയായി പ്പ്യോകുമല്ലോ." താ ടെ മറുപടി അ 

ഞ്ജനെയായിതന . 
പപ്പു തുടങ്ങി :-- “നമ്മള കുറച്ചു പട്ട് ണി കിട 

ക്കണം സഖാവേ. താന് സഖവവ് ഈ. എ൦. എസ്റ്റി 

ന്െറ പോളിററിക് സ് വായി? അതെ 

ന്നമേടിച്ചു വായിച്ചുനോക്കിക്കെ! വേട ണങ്ക ല് ഞാ 

ന് തരാം. വായിച്ച തന്ന ല്മതി. സഖാവു എ 

നെറ വീട്ട!ലേജ്യൊന്നവര. അവിടെ ക്ൊെട്ടകെട്ടായ ൂരി 

ക്കും ല്വോപോളിററിക് സ് " 

പപ്പുക്കുട്ടിയുടെ ഗൃട്ടകാക്കു ഓയാഠം പഠഞ്ഞതൊ 

ന്നം മനസ്സിലായില്ല. 
[1 | 

ഇവിടെ കെട്ടിയിരുന്ന മഠ അഴിധോണ്ട പാ 

യിട്ടെത്ത്ച?" പാപ്പി ഭത്താവിനോടു ചോദിച്ചു. 

“അതു നാലായ്മിട്ട ടടമ്യറിച്ചു നോട്ടീസ ബോര്ഡാ 

ക്കി. അന്ന ഞാന് പ്രസംഗിച്ച യോഗത്തിന്െറ കാ 

ര്യം ആ ബോര്ഡേലം എഴുതിയതു്. നിനക്കും നി 

നെറ തന്തയ്യമല്ലേട് ഞാന് മോശക്കാരന്. നീ ആ 

ഭബോര്ഡേലോട്ടചെന്നനോക്ക് . സഖാവ് പ്ല ക്കുട്ടിയു 

ടെ പ്രസംഗം എന്നെ ഴതിയിരിക്കുന്നതു അത്ടെ പേ 

താ₹ നിന്െറ തദന്മേടെ പേരെവിടെയെഴുതീട്ടൊണ്ടെടി 

ഇങ്ങനെ. നീ ഒന്നപറ.” 
നേരം വെജുത്തെന്തിനാ ഏനന്െഠ തന്തേപ്പുറയു 

ന്നെ? എന്നെ എന്െറ വീട്ടിക്കൊണ്ടാക്കിയേല്വമതി? 

എടീ ഈ സത്ച്യാഗ്രഹമെ ക്കെ കറംഗ്രസ്സിനോ 

ടേപഠ൮ൃസോവിയഠഠിനോട്ടില്നിനെ റയീക്കമഃ നാണ 

യമൊന്നും ചെലവാകത്തില്ല. എടീ, ജനകീയസമരം! 

നടന്നുപ്പുംഇവമ്മാരെന്താടി അനങ്ങാതിരുന്നെ? ഭളല്ല 

ചതൊക്കെയെന്നാ നിന്നോടട പറയുന്ന!" ഒന്നെമറിഞ്ഞു 

ക്രടാത്തപെട്്ിനോടട' ഗൌരവമേറിയ കാഴ്യങ്ങളെ 

ററി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു വിശേഷമൊെനന്ന മില്ലെന്ന പ 

മു ക്കുട്ടിഉറചു. 
ടു (11 

പവ്വുക്കുട്ടിയുടെ പ്രവത്തനം പാര്ട്ടിയുടെ പ്രരം 

സയര് ജിച്ചു. പുല്തൂക്കുട്ടിയുടെ പേരുംക്രടി ഒന്നെപു 

തുക്കണമെന്ന പി നിശ്ചയി. മയോക്കേറവി 
ഷ് കി, ടോസ് കി, ഡറേറഠാന്മ് കി എന്നിത്രനെ തു 
ലിന് ശഠ്രൊിദു്ില് അവസാനിക്കുന്ന ഷന് 
പേരുകള്ടെപ്പ്പോലെ പല്ല്ൂക്കുട്ടിയുടെ പേരു പപ്പുക്കോ 

ി റു 

വിഷ്ണ്കി എന്നാക്കി. അങ്ങനെ അയാഠം സഖാവു പ 
ല്ലുക്കോവിഷ്ണിയായി 

111 
പട്ടിണിയുടെ ആക്രമണം പാപ്പ്ിയുടെ ക്ഷമ ന 

രിപ്പിച്ചുതു ടങ്ങി! 

ധഎന്നെക്കൊണ്ടുമേലാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെപെററു 

ക്കാന്. ഞാന് വല്ലലഴിക്കം പോകവാ"” പൊളളിറഠി 

ക് ൩ " വരയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ൨ ന് ള്ളം 

അവറം പറഞ്ഞു. 

പരദ്ധധനി തിരുനാ0ം വിശേഷാല്പ്രതി പ വര. 
ആഹാദിപഴനിമുടക്കാന് പോകുന്നേ 0? പ എത്താത്തതും”... വല്ല്യ 
്ങറം കേഠക്കുട്ടെ. അടിസ്ഥാനക്കൂലിപോരങ്കില് അ. 
തൂപറ. ബോണസ്റ്സെത്രവേണം? വാര്ദ്ധക്യകാല പെ 
ന്ഷ്യ്യന്വുണമെങ്കില് അതും പറഞ്ഞോ? ഒരു പണ്ടി 
മുടക്കനോട്ടിസ് തരാതെയാണോട് പണിമുടക്കുന്ന 
തു." ഇതുകേട്ട് പാപ്പ്രിക്കു ദേഷ്യംവന്നു. അവ0ം അക€ 
ത്തക്കുപോയി. 1 

 [). 4 
ഒരു സായാഹ് നത്തില് പപ്പക്കോവിഷ്ട്ി _ 

തിയില് വീട്ടിലേക്കു വന്നുകേറി എടീ സഖാവേ സ 
ഖാവ്യ ജോഷിയുടെ ഒരു പൊളിററിക് സൃ വന്നിരി 

ക്കന൦. ഞണുംപെണ്ണും യൂണിയനില് അണിസി്േ 
ണമെന്ന്. നി ഒരു യൃണിയന്െറ ചേരിയില് നില് 
ക്കണ്ഠമല്ലേ, നിനുക്കെന്നാര തൊഴില" ; 

പട്ടിണി" പാപ്പ്തിപഠഞ്ഞു. “അതു” ജഥേയഃ 
ണല്ലോദി ഇനി യൂണാിയനെന്നായെളുക്കും - അടുക്കള 
ത്തെഴ ലിയാ അതു വാദ്യ്ൃക്കാക്കു മതാ. 

-രവാ അതിന് ബെക്രട്ടഠരി. ഇനി 
ചെയ്തുന്ന? 

പപ്പുക്കോവിഷ്ട്റി തീവ്രമായി ആലോചിച്ചു. ആ 
യാംവിജയഭാവത്തില്പറഞ്ഞു;- അമ്പടിഎന്നിട്ടവൻ 
മി ;ജൂന്നൊണ്ടോന്നനോക്കു .നിപ്രസവത്തൊഴിലാള്ളിയ 
പി 

പാപ്പി ഭാ ഇതെന്നാക്രത്താ! 

പപ്പു ഒരു കരത്തുമില്ല. സഖാവുപാപ്പി പ്രസവ 
ത്തെഴിലാളി യൂൃണിയനാ. 

സന്തോഷംകൊണ്ടു” അയാം പാര്ട്ടിതഫിസി 
ലേയ്മ്യോടി.പണ റൂടക്കിന്െറയും പ്രതിക്ഷേധത്തി 
പ് തിരക്കില് മാസങ്ങം പലതുകഴിഞ്ഞു. പ 

ഉക്കാവിഷ്ണ്റിയുടെ മുണ്ടും ജ,ബായും നിരുപയോശേമാ 

പി അയാളുടെ രൂപംതന്നെ മാറിപ്പോയി. 
2, 

ഒതദിവസം സന്ധ്ൃക്കു് അയാഠം വാടിത്തളന്ത് 

വിട്ടിന്െ റതിജ്ണൂയില് വന്നുപററി. അയാളുടെ ലി 

ന്താകേന്ദ്രം ഉണന്ന. രംയാ€ം ഇങ്ങനെപി ദുപിരുത്തു:- 

ഇക്കൂട്ടത്തില് ഞാനും വേറെ രഞണ്ടുമൂന്ന പേരും 
മാതുമാ മണ്ടന്മാര്. മറവുള്മവനൊക്കെ വീട്ടില് കാ 

രെരാണ്ടു . അവന്െറ ആള കഠക്കു ബിസിനസ്ത്നണ്ടു് 

ദിവസവും വേഷവുംമാറിപ്രസംധിച്ചുകൊണ്ടനുടക്കാം 
ഭ്രോഖ്ഠി കളു എന്നെപററിച്ച. 

എടി പാല്പിയേ" അയാഠംവികിച്ചു. ആ വിട്ട് 

വില പാപ്പി അവളുടെ വിട്ട് ലെത്തിക്ക 

ഴിഞ്ഞ. 
അന്ന് അയാം വഴിയെ നടന്ന 

ടി വഴിഷരികില്നിന്നുവിഭിച്ചു: 
പ്ലൂശ്ലോഷ ടി 

ചെന്നായെപ്പോലെ അയാഠം ല്ല നാടടുത്ളി ഇ 

റം ഒരു തെ 

ത്തു കൈകൊണ്ടു ചെവിക്കു പിടിച്ചു് : 
കൈകൊണ്ടു” കരണത്തൊരു വീക്കുകെ “ടുത്തു. 

ഒതത്തന് അയാമെ സഖാവേ എന്നവിവ. 
നിന്െറ വീട്ടിലൊമ്തോരെചെന്നുവിളി" ആ ന്ദിരര 
ശനു കലി വന്നു 

റ് 

ട്ടം എ, 

എന്നാ 

ന ലിം 

പ ന ് അ 



ആനന്ത ന്ന് ന്ഞ്അ്ഞ്ഞ്ത 

പരരദ്ധവനി തിരുനാറം വിശേഷാല് പ്രത 146 ട് ക്കം ശു വം ടം 
റു പ്രദശരനദിവം സമീപിക്കുന്നു. 

നാഗയു -_ ഒയമ്മ 
അഭിനയി ക്കുന്ന 

ത്പ്ാഗയ്യു. 

സപ്പസ്ിദ്ധ കീത്തനങ്ങളുടെ നിമ്മാതാവു,-- 

്രീരാമഭകതന്--പുജ്യനായ ഗായകജുഷി---ഈപഭവി 

കളില് വിഖ്യാതനായ ശ്രീത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ 
ക്ട പാവന പരി ത്രം. ടം 

റു %ഒദിദം ൧,ട3ഠധിദഒഠ, 1൩ല്ഡി. 

രാസ ൭€4ം 

ന് ൩൧൭. [ടഠന്ഥ്ഗറു ഡി നെസ്പ് ന ലവ് നം ഫി, ര! 

ഥെ [൧൧൦ ൭൭ ഥാ 

ലി ു [ഥ [൩ റ് സ്പ്ഡറ്ധ ചിട ല് റ്നഠവ്ഫ് റ 

൫ 
0) 
വ 
ി 

1 4 ്  04) 0, ൦ ശാമ. 

-. 

) 
ക്ക 

(1 ൧11: 

11 1 1ദ്ധ3ഠ ൫ നഠ൩൭൩൧൭ 1൨: 1, 3. ദഥുദിധനദഗി, 
ബിവ്വ്ദ്ൃഖ്ഡ്ബദ (11ദഡ 1൨൭൩0) 

1൨379 പട 1ബട:ഒട്ല൩ ഒദറുവട൩ഠാടട ഡ്'൨: പ്പു 4ണല്ട (വ് ല് 1 

ഒ്ദഠദ/൧൨൭1ദഠ7൭/൨ദ്യാദ൨ ൭൩൭) 

11ല൭ 35 ടലി൩ഠ നന്ബടസ്ട ൯൩: 1, 3. 11161൨. 

ടട 15 1൩ ഗ്നി൯൨: 1, 9. 27ന്, 
1. 2. ടന൭൦൨൭൦ഠ07൩ 
൫൨. 5. നടവ൦ദഗല. 

൨ 17379൩0൭, ൧ടടായ്ദ'ഒഠ്, 2൩ദ്വഡിദന. 

പാം ശട്ടം ടം രഃ 

നി 

4 കും അം മും ശം ചു. അ ൭ 4 അം 
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(കാരൂര് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള) 
ത്ത കാശം ആരാധ്വാരുടെ കരിം കപ്പ വംധരി 

ക്കയാണ്ട്. ദുമിദേവിയയടെ നെടടവീര്പ്ചെന്നോണം കാ 
ററടിക്കുന്നു. പ്രകൃത! കണ്ണ്ണീര്കണങ്ങം പൊഴിക്കു 
ന്നുണ്ട്. ഉല്ക്ക ണ് ഠാകലമ്ല്ലാതെ ഒരു മുഖമില്ലവിടെ 
ക്കാണാന്. നേരം അഞ്ചെട്ടുനാഴികയിരുട്ടി, ബോട്ടു 
ട്ടിക്കടുത്തുമ്മ കടകളടയ് ക്കാന് ഉടമസ്ഥന്മാര് മറ 
ന്നെന്നു പോലെയിരിക്കുന്ന. രണ്ടും നാലും ആളുകഥം അ 
വിഭവിടെ ക്രടിനി ന്മ ഗൌരവമേറിയ ഏതോ കാര്യം 
ആദലോചിക്കയാണ്നു് . ചിലരഭ്ങോട്ടുമിഴങ്ങാട്ടും പ്പാ 
ഞ്ഞുനടക്കു ന്നണ്ടു” ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ പോംവഴി ക 
ണ്ടുകിട്ടിയമട്ടില് ആ ജനക്കൂട്ടത്തിലൊരുത്സാഹം കാ 
ണാം. വിളിപ്പാട കലത്തില് കിടന്നു കടല് ര്മട്ടഹ 
സിക്കുന്ന. ഒ ഭയങ്കര ഗര്ജ്ജനത്തില് അവരുടെ ഉ 
ത്സാഹം തകന്ന തരിപ്പണമാകുന്നു. എന്താണുസംഭ 
വിച്ചുതെന്ന തതരാടെങ്കിലും ചോദിക്കാന് പോലും 
എനിക്കു' ധൈയ്ക്കുംതേന്നിയില്ല. ആരോ വലിയ അപ 
കടത്തിലകപ്പെട്ടിടണ്ട്. അവരെ രക്ഷിക്കാനുമ്മമാര് 

ലിനു കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് 

യോടിനൊലപ്പം പുകപററി കരുത്ത ചില്ലകംകൊണ്ടേ 
ചിദെടംമാതും മറവ്വിട്ടുമ്മ ഒരലമാറരിയില് വിരഷാ 
ദു:ഖ കൊണ്ടു് വരണ്ട ചില പലഹാരങ്ങ?ം ഇരിക്കു 

ന്നുണ്ടു. 
& കാപ്പിതരണം”” എന്നു ളള ണ് ആ 

ചൊക്കന് കേട്ടില്ല. എനന്െറനേരെ അവന്നേമകക്കി 
യൃമില്ല. ഞാനാവത്തി ലൂ. അവന് റോഡിലേക്കിറങ്ങി 
ര ചെറുസംഘത്തില് ചേന്ധ. രൊളെ പീടിക കവേ 

വിഷമി ച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന 

അവനെന്ന എനിക്കു തോന്നി. മറെറാരന്തരീക്ഷത്തി 
ലായിരുന്നെകില്, ആരും ഗണ്യയമാക്കിയില്ലെങ്കിലും 
ഞാന് ശുണ് ഠിയെടത്തേനേ. ഉല്ക്കണ് ഠനിഠഞ്ഞ 

ആ ജനസങഞ്ചയത്തിനിടയ്ക്കു് ശുണഠിയെടുക്കല് ട്ര 
രപൊരുത്തക്കേടാണു. 

ഞാനെഴുനേററു; വഴിയ ലേക്കിറങ്ങാന്തുടങ്ങി. 

ഒരു മദ്ധ്വവ മസ് ക്കന് എനിക്കെതിരെ കടയിലേക്കു 
കയറി. “ഇവിടെയരോേമില്ലേ??” എന്നു് അയാരം തത 

ശൂകോണാതെ ഉഴദുകയാണവര്. കായ്യം സൂം ഉംം... അടപ്പിനോ$ ചോദിച്ചു. എന്തണേവിടെ 
വ്യക്തമാ യിഗ്രഹിഛാന് കഴിയ്യന്നതിനു 
മുമ്പ്തന്നെ ത്ത നിര്ഭാഗവാന്മാരേക്കുറി ൪ 
കൂ അതിയായസഹതാപം 
ണ്ടായി. മൂന്നുനാലയമൈല് നടന്നാവിടെയെത്തിയ ഏ 
നിക്കു വളരെ ക്ഷീ നമുണ്ടായിരുന്ന. കാപ്പികടി ന്നെ 
തിനിടയിൽ കച്വവടക്കാരനോടു2ചാദിച്ച വിചരം 
ഗ്രഹിക്കാമെന്നു കരുതി ഞാന് ഒരു കടയില് കയറി - 
അവിടുത്തെവൃത്തിത്തുന്യയതകൊണ്ടു" എനെറകാല് പി 
ന്നാക്കം വലിഞ്ഞു. യ കടയുടെഭിത്തിയെ ഉരുമ്മി 
ക്കൊണ്ടു" ഒരു തോട്ട് ഒഴുകന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെക്കു 
ണ്ടപയ്യന് കുളിച്ചിട്ടും ഉടുതുണിനനച്ചിടും ഒരു കൊ 
ല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിലും ഞാന് അകത്തു 
കയറി ഒരുമേശയ്ക്കടത്തുമ്മ ബഞ്ചിലിരുന്ന. എന്നെ 
ആരുംവക പച്വില്ല. സമഡയംകൊല്ലാന് കാല്്യിക്കടക 
ളിലെ ബഞ്ച.മെനക്കെടു തു ന്നുക്രട്ടത്തിലുള്ള വനല്ലന്താ 
നെന്ന മനസ്ത്സിലാക്കാനവനു കഴിത്തില്ലെന്ന തോന്നു 
ന്നു. അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന ചെമ്പകലത്തില് ഒരുചെമ്പ 
തുട്ടകിടന്ന്, അവിടെയുയമമവരുടെ ഹൃദയത്തുടിപപി 
ഭനോപ്പും അടിക്കുന്നുണ്ട്”. അടുക്കളയിലെ കന്ണ്ലാടി 

൭ വറാംഥ൧ 

എന്നിലുമു ൭-0 ഏം അം ചാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് 

44 സംഭ റമജനകമായി സംഭവിച്ചതെന്നു 
4 അയാളോടുചോദിക്കാംഎന്നു ഞാന് വി 

അയാം ന 

കയ്യില് ഒരു തീക്കൊട്ളിയും വലതുകയ്യിലൊരു 
ഡിയ്യം എടുത്തു” രണ്ടും ചേര്ത്തുവച്ചു രതി ബീഡി 
ക്കു തീ പിടിപ്പിക്കകയായിരന്ന. ആ തിയയടെപ്പരകര 
ശത്തില് അയാളുടെ മുഖം എനിക്ക കാണാമോയിരു 
ന്നു. അതു തികച്വം പരുഷമായിരുന്ന. അവിടെ ക 
ണപ്പെെട്ടതില് ആ മുഖംമാത്രമേയൃയഭ്ള വിഷാദമഗ "നമര 
കാതെ. 

അയാളെ നോക്കിക്കെ ഞാനൊരുനിമിഷം 
നിന്ന. ആ മനുഷ യന് എഴുമനററു” എന്െറമുഖതത്തേക്കു 
നോട്ടവും പുകയ്യം ഒന്നിച്ചയല്ു. 

“എന്താ ഇവിടെ ഒരു വിശേഷമുണ്ടായതുപോലെ 

തോന്നുന്നതു്?" എന്നു ഞാന്ചോദിച്ചു. 
്അവിടെയിരി പറയാം. ബോട്ടില് പോകാന 

ല്ലെ? എങ്ങോട്ടാ, തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ? ആല 
യ്യോ കോട്ടയത്തിനോ? കോട്ടയത്തിനാണെങ്കില് 'ഇ 
നി രണ്ടുനാഴിക കഴിയണം........." [ 

ി 



ത്തനം. നറ. ന ന്ത തനയോടഐജയോടംം. ച 
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ന്തം... ൨ ന്ത... ..ര്യ് ൽ 
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ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില ചോദ്യങ്ങളോടുക്ര 
ഭി അയാം പാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഞാന് ഇടയ്കമൂളുകയം ഒ 
വാക്കുകളില് ഉത്തരംപറയുകയും ചെയ്യ്െങ്കിലും 
അതൊന്നംശ്രഭ്ധിക്കുതെ ഭായാഠം തുടന്ന. 

ട്നതൂറാളുക്രടന്നതില് ഒരുത്തന്മതി പെഴ. എല്ലാ 

വനും ആപത്താ." 
അയാഠം ബഞ്ചിലിരുന്ന. ഞാനും. 
അയാം പറയുകയാണു - “ഒരു കടത്തുവത്തുത്തേ 

ല് പത്തുനാല്പതുപേരുകേറിക്കോ. ശാപംകിട്ടിയ ഒ 
രത്തനതിലൊണ്ടെങ്കില് മതി; നടുക്കുലെല്ലന്പം അതു 
മുങ്ങും." ഈ ക്രമത്തിനയാഠം കറെ സ്ധാമാസ്ത്യ തത്വ 
്ജറം പറഞ്ഞു. “ഏനെറമടംളെ കെട്ടിയതെ തെ 
മ്മാടിയൊണ്ടു . ആ പട്ടിക്കു ഞാനെന്െറ മകളെ കൊ 
ടുത്ത അന്നമൊതലെനന്െറ കുടുംബത്തില് ഭംവനെന്തെ 
ല്ലാം പൊല്ലാപ്പുകളാ വരുത്തിയതെന്നറിഞ്ഞോ: ത 

അവന് കേഠിയെറങ്ങി നടന്നിട്ടു ഞാന്ക്രട്ടക്കിയില്ല. 
കരേല്കൊത്ളാവുന്നവരേക്കൊണ്ടൊക്കെപ്പുറയിച്ച, ഓ 

_ വഖനെന്െറമകളെ കല്ധ്യാണംകഴിക്കണമെന്ന് ., എന്നി 
ട്ടും ഞാന് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. ഒടുക്കം ആ തെമ്മാ 
ടി എനറെറകൊച്ചിനുക്രടോത്രംചെയ്തു. പിന്നെ പെ 
തൂ ലേ; എത്രനാളുാ നമ്മക്ച, വെ ച്ുകാത്രോണ്ടിരിക്കു 
ന്നത്! അവഠംക്കതു മനുസ്താണെന്ന പഠഞ്ഞാല്പി 
ന്നെ കക്കത്തില്ലെന്നപഠഞ്ഞാല് താവള മെകത്തുക 
തിതേച്ചാലെന്നാ ചെയ്തും?" 

ട്ടെ. ട്ടെ-ട്ടെ എന്ന ശബ് ദിച്ചുകൊണ്ടു എവിട 
ന്നോ ഒതു ബോടവരുന്നണ്ടെന്നെനിക്കുതോന്നി. ഞാ 
നെഴ നല്ക്കാന് തുടങ്ങിയല്പ്യോള യാം പറഞ്ഞു “ത്ര 
തു കോട്ടയം ബോട്ടല്ല "എന്നിട്ടയാഠം ആ കടയുടെ തെ 
ക്കേട്ടേ തുരന്നു വാതചില് ക്രടി നോക്കിയിട്ടുപഠഞ്ഞു" 
അങ്ങു ടൂരെയായതേയുമമ അടുത്തുവരട്ടെ. ജട്ടിയിലടു 
ക്കും അപ്ല്യേളറിയാം കോട്ടയത്തിനുല്ലെന്ന് ". 

അയാളുടെ നോട്ടം പോയ വഴിയെഞ്ഞാനും നോക്കി. 
അഞ്ങകംലെ അന്ധകത്തിനിടയ്യു, സംഹാരതഭനെറ 
കണ്ണുക്ക0ംപോലെ മുന്ന വിളക്കു മാത്രം ഞാന് ണ്ടു. 

ഇതു കേംക്കൂ"" ഞാന് അയാളുടെ കഥ ശ്രദ്ധി 
ക്കന്നില്ലെന്ന അസഘ്യതയോടെ അയാഠം പഠഞ്ഞു 
ഞ്ഞാന് സമ്മതിച്ചു കല്യ്യാണം നടത്തി. കൈയേലേ 
ക്കും കഴുത്തേലേക്കും ഒക്കെ ഞാനുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്കു 
ഒരു വിട്ടല് പൊറുക്കാന് വേണ്ട കണ്ടമണ്ടിസാമാന 
ഞ്ങള്കൊക്കെക്കൊടുത്തു. ഞാന് കൊടുത്തതുപ്പോരാഞ്ഞി 
ട്ട ഞാനറിയാതെ അവളൂടെ തള്ളു കൈയില് കിട്ടിയ 
തൊക്കെ കൊടുത്തു. നാലാണ്മക്കമുടെയിടയ് ക്കീയൊ 
രപെടഞബ്ണ്ൂയുഭമ ഞങ്ങക്ക്." 

ബോട്ടടുത്തു വരുന്ന. ഞാനെഴുനേറ൮ു. അയാമ്കെ 
ന്നെ അനുകരിച്ചു. ഞങ്ങറം വെളിയി ലേക്കിറങ്ങി. “ആ 

ഴഷ്കമതുമാരു ടിക്ക മേടിച്ചോളിന്.”” എന്നൊരു 
ചീലിടിന്െറ സ്വരം കേട്ട. 
ഞാൽ പഠഞ്ഞില്ലേ ഇതു നിങ്ങര്ാക്കു പോ 
അമ്മു ബോട്ടല്ലെന്നു !"" എനു പാഞ്ഞിട്ടയം കഥപഠ 
ച്ചില് തടന്ന. ““ആ എരവ്പു എന്െറ കൊച്ചിനെക്കൊ 
അടു പായിട്ട് ഒരു നേരം വയറു നിറയൂ വല്ലതും കൊടു 
ത്തെടചിലെനിക്കു സങ്കടമില്ലായിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം രൂ 
പാം അല്ല, രണ്ടുലക്ഷം രൂപായുടെ വകയാണു ഞാനാ 
ഗതികെട്ടവനു കൊടുത്തതു”. നിങ്ങളെന്താ ഒന്നം മി 

ണ്ടാത്തത്ര്? എങ്ങനെയാ രണ്ടുലക്ഷം രൂപാ കൊടുത്ത 
തെന്നു നിങ്ങമെന്താ ചോദിക്കാത്തതു”? എന്െറ മക 
തു നിങ്ങര്ം കണ്ടിട്ടണ്ടോ? രണ്ടു ലക്ഷമല്ല മൂന്നലക്ഷം 
രപായാണുവഠാക്കു വിലയെന്ന ഞൊന് പറഞ്ഞാല് അം 
ത്രയും എന്െറ കാല്ക്കല് കെട്ടിവ ധിട്ടവമെ കൊണ്ടു. 
പോകാന് ആണുങ്ങളണ്ടു് . നിങ്ങളി€ പ്പാളെന്െറക്രടെ 
യൊന്നു വരാമെങ്കില് ഞാന് പറഞ്ഞതു നേരാണോ: 
ന്നറിഷാം. നിങ്ങളു കണ്ടാല് പറയും അവക്കു നാലു 
ലക്ഷം രൂപാ വിലയുണ്ടെന്ന്.” 

എനിക്കയാളുടെ സംസാരവും അതിലധികമായി 
അഭിനയവും പിടിച്ചു. എന്നാലും എന്െറ ചോല്ല്യ 
വും അയാളുടെ ഉത്തരവുമായി അടുത്തെങ്ങും വരാത്ത 

തുകെരണ്ടൊതു വിരസത നടിച്ചകെറഞണ്ടു ഞാന് മൂളി 
ക്കേട്ടു. 

“എല്ലാ ജാതിക്കാക്കം പ്രധാനമാണു” ഓണം.വേ 
ദത്തിലും ശാസ്ത്രൂത്തില്യം ഓണമുണ്ട് . ഓണത്തിനെല്ലാ 

രും വിട്ടിലെത്തും. എന്െറ മകളും വീട്ടില് വന്നു. അ 
വനും വന്നു. ഒരു ചക്രത്തിന്െറ പുകയില മുല്ല 
കൊണ്ടുപോരാന് ഒ തെണ്ടിക്കു തോന്നിയില്ല. ത്തെ 
രിഷൊന്നം വട്ട. ഒരു ചക്രത്തിന് -- നെ മുക്കാ 
൯. മേടിച്വോണ്ടുപോരാന് ഗതിയില്ലാത്തവനെത്തി. 

“നു പെണ്ണൂകെട്ടാന് പോയി. പത്തുമാസം ചുമന്ന നെ 
നതുപെററ തമ്മയിരിക്കുന്ന. ഇതുവരെ വേണ്ടതെല്ലറം 
ഉണ്ടറക്കി ക്കൊടുത്തു വളത്തിയ തന്തയിരിക്കുന്ന. അവ 
നോണംകാണാന് വന്നിരിക്കുന്ന! വന്നിട്ടോ? വന്നി 
ട്ടെന്താ ചെയ്തതെന്ന റിഞ്ഞോ? നാലഖ്വെംദിവസം പ്പാ 
ത്തിട്ടു പേകാന്നേരത്തു ഞങ്ങടെയങ്ങ കഞ്ഞിവെ 

ക്കുന്ന ഒരു ചെമ്പകലമുണ്ടായിരുന്ന തവളെടത്തു് 
അവനു കൊടുത്തയ മൂ. ചെമ്പുകലത്തില് കു 
ഞ്ഞി അടുപ്പത്തു വെച്ചേച്തു് അവളുടെ തമ്മ അങ്ങേവ | 
ട്ടിഭലക്കൊന്ന പോയ നേരത്തിനു, ആ പാത്രത്തിലയ 
മതു വേറെ പാ തുത്തിലാക്കിയിട്ട് അവളു കൊടുത്ത 
യൂ. ദേഷ്യം വരുവോന്ന പറഞ്ഞാട്ടു . വന്നുല്ല്യോരം 
മു യെന്നോടു പറഞ്ഞു. ആക്കാ ദേഷ്യ്യം വരാത്തതു , 
ഞാനൊരു വടിയെടുത്തു” അവളുടെ തൂടയ്ു രണ്ടടികൌ 
ടുത്തു. ഭംതൊരു തെററായില്ലപോ യി. ഗര്ഭിണിയെ ത 
ട്ുന്നതു തെററാണു”. എനിക്കെന്താ അവളെ തൊടാന് 
കാര്യം! എത്തു തെമ്മാടിയുമാകട്ടെ; പരുത്തന്െറ ഭാമ്ല്യ 
യല്ലേ ഭാവം! ഞാനതു ചെയ്തു.ഞാൻ കുററമേല്ക്കാം, 

എത്തു പ്രറയശ്ചിത്തം വേണമെങ്കില്യം ചെയ്യാം. അന്തി 
നു ഞാനല്ല തെററുകാരന്? എനെറ മകക്കെത്തു പിഴ 

കൂ? ്അത്ൊൊരു കാരണമാക്കിക്കൊണ്ടെ ' അവന് അക 
ന്നമാഠി നില്ക്കുകയാണം. തില് പിന്നെ അവന് 

വിട്ടില് വന്നിട്ടില്ല. അവളെ കൊണ്ടു പോയില്ല. ആ 

വറം പെറ൮ു.അവനെറ തലസ്റ്ററൊരുപത്തിലൊരാണണ്, 
കൊച്ചു . കാതിനെയൊന്ന കാണ്ഠാനാപ്പെഴയരളി ൮ 
ന്നില്ല. ഒരു കൊച്ചിനേയയം തമുമയേയും വഴിയാധാരമാ। 
ക്കിഭയേച്ചു് അവന് തോന്നിയ വഴി നടക്കുകയാ. അല 
നില്പ്യോം നടക്കാം. ഇപ്പ്ോളവനു മങ്ലൊ്ുറക്കുകാ രോ 
ലി, പടവില് കേററി കപ്പുലിലാക്കിക്കൊടക്കു 
ക. നല്ല ക്രി കിടും. കണ്ടമാനം നുടക്കുറന് കാതു 
കിട്ടും. അവളെ യങ്ങുപേക്ഷിച്ചു -- രവനെങ്ങനെയുംന 
ടക്കാം. അവഠംക്കതു പാടുണ്ടോ? വല്ല പേരുദോഷവും 

വന്നാല്! എന്നാലവന് ഒഴിയട്ടെ. അതു ചെയ്യുകയില്ല , 
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" വന് തൂലഞ്ഞെങ്കികും മതിയായിതന്ന. ദൈവം അ 
വനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല. എന്െറ പെണ്ജിന്െറ 
വകജയെല്ലരാം മുടിച്ചു അവളെ പട്ട 'ണിക്കിട്ടുംവച്ച ക 
ണ്മ തിണ്ജു നിരങ്ങുന്ന ആ ഭരോഹിഅതിനന്െറ ഫലം അ 
നുഭ്വിക്കാതിരിക്കടകല്ല. ഇതവനന്െറ അവസാനമാ 
ഞ്ഞ്. വത്തുത്തില് മണലുംക്ഷെങ്ടു കപ്പുഷിനൊയടുക്ക 
വേദ പോയിരിക്കുകയാണ്. നാലു വകൂമക്കാരു പോ 

യി. പത്തെണ്പതാളകളുണ്ടായ തന൦. പുറക്കടലില് 
ചെന്നപ്പോഠം കടല്കോപിച്ചു.കപ്പലിഭലക്കടുത്താല് 
കല്ലയും വമ്മവും ക്രട്ടിയടിച്ചു് എല്ലം തവിടുപൊ 
ടിയാശം. കപ്പുലിലേക്കു "ന ിയ്യം ഒരു നാഴികദൃരംപോ 
കണം. അവിടെ വമ്ും ഉറപ്പിച്ച കിടക്കുകയാണു .മി 
നിഞ്ഞാന്ന കാലത്തു പ്രോയതാന്ന്. മുന്ന ദിവസമാ 

. യി ഭാതിലുമ്മവര് വെത്ളും കടിച്ചിട്ട് . ആരെങ്കിലും 

വക്കു തിന്നാനും കുടിക്കാനം വല്ലതും കൊണ്ടുപോ 
യിക്കൊടുക്കാമെങ്കില് ആവശ, പ്പെടുന്ന സംഖ്യ കെടു 
ക്കാമെന്ന കണ്ടരാക്കര് പറഞ്ഞുട്ട് അതും ഉണ്ടായി 
ലയ. ഏങ്ങനെയാണെന്നോ?! വക്കം കടലിടേക്കിറക്കി 

യാല് അപല്പ്യോഴെ മുഞ്ങടുഠ. ക്ങോട്ടം ഇങ്ങോട്ടും അന 

ഞാന് പാടില്ലാതെ കിടക്കുകയാണു വള്ളം. 
അവന് ചെയ്ത പാപമാണു പിന്നെയുള്ളവതം അനുഭ 
വിക്കുന്നുതു. എന്െറ കുഞ്ഞിരന്ഠ ശാപംക്െരണ്ടാ 
നെവനിങ്ങനെ വന്നതു. അവനു വെത്തും കൊടുക്കാ 
നത്തു കൊച്ചിന്നെ അവനു കണണ്ടെന്നവച്ചു. അതു 
ക്കൊണ്ടു” ആ ട്രോഹി വെമ്മം കടിക്കാതെ തൊണ്ടവ 
രണ്ട” ചാകണം” 

നിങ്ങളെന്തു ദുഷ് ടനാണു മനുഷ്ച്യാ"!" എന്നു 

ഞാന് ചോദി. തൂ കേഠംക്കാതെ അയാം തുടര്ന്നു 
“എന്െറ മകടെ മനസ്സ ചുട്ടതുകൊണ്ടാണു് അവന്ഈ 
കടലില് കിടന്ന പൊരിഞ്ഞു ഷാകാന് സംഗതി 
യയേതു്." 

ആ കഠിന ചിത്ത നോടുക്ളു അഭിമുഖ്യം പോലുട 
പാപമാണെന്ന കരുതി ഞാന് തിര ഞ്ഞു നടക്കാ; 
തുടങ്ങി. “അവിടെ നിന്നോ? പഠയട്ടെ"” എന്ന പറ 
ഞ്ഞു കൊണ്ടയാളെന്െറ കൈക്കു പിടിച്ചു. 
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മരിച്ചയാഠം ജീപിവ്വാചെന്നപോലെ അവിടെ 
ഒരാഹ് മാദം പരന്ന. കാപ്പിക്കടകളിലേക്കു ആക 
ഉം പാഞ്ഞു കയറി. വിളിയും ക്രകലയമായിം പലഹാ 

. രങ്ങളും പഴക്കുലകളും ഓരോരുത്തര് കൈക്കലാക്കി 
ക്കൊണ്ടു കടപ്പറത്തേക്കോടി. എന്നോടട സസേരരി 
ക്കുന്നുയാഠം ഭത്ത്ത നോടു വിഭില്യുചോദില്യ “കൊയ 
ഞ്ഞേ എന്നാടാ വിശേഷം?" 

“അവരു വന്നു” എന്നപറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൊയ് 
ഞ്ഞു” ഓടിപ്പോയി. 

“അതു വെറുകത പറയുകാ. അവന് വരത്തിള്ലം 
അവനൊടുത്ങും എനേറം എന്െറ മകടേം പ്രാര്ത്ഥന 
ദൈവം ചെവിക്കൊമ്ളാതിരിക്കുവോ” " 

രാമന് ചേട്ടാ ഇയാടെ മരുമകന് പോയ വമമം 
കരപററിയെടോ."” ഒരുത്തന് ഞങ്ങളുടെയടുത്തുവന്ന 
പഠഞ്ഞു. 

“ആ ഭ്രോഹിയെ കുടഷിശം: വേണ്ട്; സത്ധമൊത്തു 
വരെ മാതുമേ കടലു കൈക്കൊക്ളു കയയമുമൂ എന്നു പഠ. 
ഞ്ഞുകൊണ്ടു എനന്െറക്രടടുകരന് പിരിഞ്ഞുപോയി. 

“ഇയാളുടെ മരുമകന് രക്ഷപെട്ടോ?"” എന്നു ഞാ 
ന് ചോദിച്ചു. . 

“അവര് നംക്രരമെടുത്തു. പടവു തിരയടിച്ചു തീ 
രത്തേക്കു പോന്ന. കരയടുത്തപ്പ്യോളെല്ലാരും വെത്തു 
ത്തില് ചാടിക്കള ഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു പടവൃതകന്നെ. 
കിലും ആളെല്ലറം രക്ഷല്ലെട്ു. പരവങ്ങളു! ഒരുത്തനു 
മില്ല എഴുനേററു നില്ക്കാന് ജീവന്. റു 

ആംമ്രട്ടത്തിനെറ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളില്. 
പംകുകൊണ്ടു” ഞാനുവിടെ ബോട്ടം കാത്തു നിന്നു. ക. 
ടലില് പോയിരുന്നാവര് പരാശ്രയത്തോടെ അവിടെ: 
വന്നു ചേര്ന്നു. 

കുറച കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഠം ആ പരുഷമുഖക്കാരന്' 
ഒരു കരിക്കും വെട്ടിക്കൊണ്ട അവിടെയെത്തി. ഞാ: 
നയാമെ അനുഗമിച്ച. പരവശനായ ഒരു യുവാവി 
ന്െറയടുത്തെത്തിയിട്ടയാം പരഞ്ഞു. “ഇന്നാ ഇതു 
കുടിക്കു 

ആ തമര്ന്നവന് അതിന്മേലൊരു തട്ടുകൊടുത്തു. 
“തന്െറ ത്മക്കാന്നാ കൊണ്ടെക്കൊട്ട ." 
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ടു 

ട് ് ്ു; 

(പനമ്പിള്ള ॥ ഗോവന്ദമേനോ൯ എം. ഏ. 
ബി.എല്.കൊച്ചി വിദവ-വിഭ്യാഭ്യാസമന്ത്ര!) 
ക് ഒം രാഷ് ട്രത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം പടുത്തിരി 
ക്കുന്നത് ഇരുമ്പിലും പഞ്ഞിയിലും അല്ലാ ചിന്തയി 

ല് ആകുന്ന എന്ന അമേരിക്കന് തത്വചിന്തകന് ആ 
യിരുന്ന എമേഴ് സണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . തന്െറ മന 
ക്കണ്ണൂകറം കൊണ്ടു നാല്യപാടും ഭനാക്കിഷപ്പോറം ആ 

മേരിക്കന് രാഷ'്ട്രത്ത ൯െറ അദിസ്ഥാനും പടത്തി 
“രിക്കുന്നത് ഇരുമ്പകൊണ്ടുമ്മു ആയ്യധങ്ങറം കൊണ്ടോ 
പഞ്ഞികൊണ്ടുമ്മ വസ്പുങ്ങറം കൊണ്ടോ അല്ല പുസ്ത 

കങ്ങ0ം വായിച്ചു ജുനക്ങ0ം ഗ്രഹിച്ചട്ടുമ്മ അറിവില് 
നിന്തൂറുന്ന ചിന്തകൊണ്ടാണെന്ന എമേഴ സണ് ക 

ണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണു ഒരു രാഷ് ട്രത്തിന്െറ അടി 
സ്ഥാനം പടുത്തിരിക്കുന്നതു ചിന്തയില് ആകുന്ന എ 
ന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്. അമേരിക്കന് സ്വാതന്ത്ര 

യുദ്ധത്തെ തൂടന്ന, ഇംഗ് ഉണ്ടിലെ രാജാവില് നിന്നു 

“അടത്തി എടുത്തു് അമേരിക്കന് ജനതയില് പകത്തി 
യ പരമാധികാരത്തോടുക്രടി അമേരിക്കന് ഐക്യ 
രാജ്യയങ്ങറം രൂപവല്.ക്കരിക്കപ്പെട്ടപേോഠം ജനകീയപ് 
“രമാധികാരത്തിന്െറ പ്രാഭദയാഗി.ക രുപമായ സമ്മ 
“തിദാനത്തിന്െറ  ഷമകരമായ വിനിയോഗ ത്തിനു 
ജനത്ങാം അറിവുഭ്മവരായിരിക്കണമെന്നു വന്നുകൂടി. 

ജനങ്ങമെ അറിവൃദ്മവരാക്കാന് അദമരിക്കയിചെ 
ക്രാന്തദര്ശികളായ ജനനായ കഷ്മാര് കണ്ടുപിടിച്ച 
താണു ഇന്നത്തെ രിതിയിചുമ്മു വായനാരാല കരം. 
1850 -നു ശേഷമാണു അവയുടെ ഉദയം എന്നു പ്രകട 
മാണല്ലെറ. തന് നിരവധി അമേരിക്കന് പലടന 
വേഷ കളില് അഭമരിക്കന് വായനശാലകളുടെ ലോക 
സേവനം കണ്ടു ഫഠാദാകര് ഷിക്കപ്പെട്ട പഴരതനായ 
ബറോഡാ രാജാവാണ്” ആധുനി. രീതിയിലുള്ള വാ 
യനശാലകഠം ഇന്ഡ യില് ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച 
.തെന്നമ്മതും സ് മരണീയമാണു”. 

വില്ലാഭ്യാസവകപ്പിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില്പെ 
കന്നതുകൊണ്ടു കൊച്ചിയിലെ വായനശാലകഠം എ 
ന്െറ പ്രത്ച്യേക ശ്രദ്ധയില് പെട്ട കയുണ്ടായിടുണ്ടു് . 
പല കായ്യങ്ങളിലും ബ്രി. ഇന്ഡ്യന് സംസ്ഥാനങ്ങ 
“ളെയ്യം നാട്ടരാജ്യങ്ങളെയും അതിശയിക്കുന്ന കൊച്ചി 
യില് സക്കാര് നേരിട്ട നടത്തുന്നവയും സക്കാര് സ 
ഹായധനം വാങ്ങുന്നവയും ആയി 240-ല്ചരം വായ. 

പയരദധവനി തിരുനാഠം വിശേഷാല്പ്രതി 

ഷ് ട്രത്തിനെറ 

ന :രാവദംരം മുണ്ടു. എ 

ക്കൂ; 

ണ്ണംകൊണ്ടു കൊച്ചിയി 
വെവായനുശാലകഠം ആ 

ഭിമാനദംരം ത൭ന്ന. 

എന്നാല് പ്രഭയാമേന 
ത്തില് അവ അങ്ങനെ 
യാണേ എന്നു സംശ 

യിക്കണം. ഏതാനുംപൃ 

വ്യൂകങ്ങറംഭരിടത്തു ശേ 

ഖരിക്കുകയും ചില വാ 

രികകളും ഒന്നുരണ്ടു ദി ര് ി 
നപ്പതുങ്ങളും വരുത്തുക 1 
യ്യം ചെയ്താല് ഇന്നു വായനശാല ആകുന്നണ്ടു് . ഈ നി 
ല മാറണം. നമ്മുടെ വായനശാലകഠം സ 

മൂഹ്യവും ,₹സാമ്പത്തിക്വും ആയ അറി വി 
ന്െറ ഉറവ ആകുന്നു സംസ്ത്റാരകേന്ദ്രത്ങളായ। മാറ 
ണം. ഇന്നത്തെ നിര്ജ്ജീവങ്ങളായ വായനശാലകരം [ 
ജീവചൈതന്യം തുളമ്പന്ന സ്ഥാപനങ്ങം ആയി മര ം 
റണമെങ്കില് എല്ലാ കായ്യങ്ങറംക്കും ഗവര്മ്മെന് റി 
നെ ആശ്രയിക്കുന്ന മനസ്ഥിതി ആണു ആദ്യമായി മര 
റേണ്ടത്ര്. ഒരുകുട്ടം സേവനുസന്നാദ്ധതയുള്ള ലെറുപ്പ 
ക്കാര് ഓരോ വായന ശാലയടെയും ചുമതല ഏറെറട 
ത്താല് നമ്മുടെ വായന ശാലകഠാക്കു ശോഭനമായ ഭാ 
വി ഉണ്ടാകാതിരിക്ക യില്ല. അലപ്പ്യോഠം ഒരോ വായ 
നശാലയും ഓരോ സംസ്തറാരകേന്ദ്രക്ങാം മാത്രമല്ലാ ഖെ 

ഫുജന പ്ര സ്ഥാന. കന്ദ്രങ്ങാം ക്രടി ആകും. അങ്ങന്നെ 
നമ്മുടെ ഭാരോ വായനശാലയും ഓരോ ബഹുജനപ്ര 
സ്ഥാനുഘടകമായയം ഈ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനകണ്ണ്ടികറം 
ഭരു ബഹുജനപ്ര സ്ഥാന തൃംഖലയായി ക്രട്ടിച്ചേക്കയുര, 
ചെയ്യുന്ന തിന്െഠറ വിപുലമായ സാഭ്ധ്യേതകഠം പ്രത്യേ 
കം പറയണമെന്നില്ലല്ലൊ. അപ്പ്യോഠം നമ്മുടെ ര 
ജു ത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം യഥാര്ന്ഥത്തില് നമ്മുടെ 
ചിന്തയില് ആകും. നാം ചിന്തിക്കുന്നതനുസരിച്ചു 
നമ്മുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്ക്കാരിക. 
വും രാഷ് ട്രിയവും ആയ ജീവിതം രൂപം ശരിക്കും. - 
ജന ഞ്ങറംക്കു വേണ്ടിയുത്മുതും ജനങ്ങളുടേതും ജനങ്ങള 

ലുര്മതും ആയ ഭരണസമ്പദായം വൈജയന്തി പ 

നൻ കക പകം ചഷ്യു [ 
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അ: 

ള്ള 

ചി 

. 

ട് 

. ന 31 ) 4. 1. 01ന് 30. 
അധഠഠറദധാാമ്ന്മഥാ പ ന്മമഡഷടഠഠടാ [ഭു 

വ ൧ഥഠ/ട൩ഥഥഥ 0/൧൦൦/൧൧ ൭ ൧൧.൧൧ ൧/൧൦൧൦/൧൧.- ൧00൧. 
ഃ 1ടിടഠന3ന൩ട:-. 1130] 1ടദഇവാനട:- 15, 152, 1518. 

റ ദദ.ഡ്ലഥട:- 
ച 8000൭൧൦൭. 0881. നപ ൭ പല. 

ദ്ദഇദയിനയ 4ഠ്ബ്ട 1ഠ7:- 

ജി [ത 

ഴി 101 കപട ധ്. 

ടി ല് 1. 1 141യവിഞഠ 2ഠഠഡടേ റാ., 1.0. 

ച മു, സ്ലട 141൩ ഡിലാട ൫ 2നാഠ്യഠട 0൦. 1.19. 

മു, 114 മിപിദധില് യിലാ & 2ഠഠ്ധഠ൦ 6൦; 1,/0., 

ന 

07 

4. 1൦ 2ഡ്ദ്ഡ യിലാ വട 1:5൭/ടട 1.40... 

| 5. 11൭ 1.6൭ 131൭1൭ 1/0. 

യ 6൫. 1 ടിട്സ് "ടദ ₹ £7ഠഠധഠട ൦; .10.., 

ദ വട & 61401140 50൩0. 
ടൂ 
ക 1, ബന & റബ്ബ 7൩൦൩൭5 1./0.., ഠ്വ, 

ടി 2. ൦ 3ഡ ൩൦൩ ൩൩ടടന്മാ ഠി 1.10. 

ല് ദു. സ ൦ ൦്ദഓധിടട 10. 

ചി 4. 11 നഠ്ട 1ഡ് ൦. 1.0. 

5, 11൭ 17൦7൦൦ ൧1:൮1 (179൦3൩൦07൭) 1.10. 

ച പന രക് മ്മ് മ്മ പഥം ൦൧൦ ഥി കം ൧/4, 

് ക്കാ ട്ട് 4/24ലമ ലാം ൦. ൧൧൧, 

ട്ട ഫു ലല ക ു ി 
| 1സ്ഹ്ടെ, 10, റ്വ്ഡ്നറ ലഠബ്ട. ടവം വിദബ്ട, 

രി 

( നറ ര സ്ന വിംപ്ട. 

ല്പം 0൦9൮വ്ടഠ് ഹഫി [൦൦ ിഡി്സു 10 റ്, പ്ലം, പവം, (സ്മയം 

4൦൦, കട ന്ഥി ല് ല് | [ച്ചി ധാ 

0 അ പത്ത ്്/നക്ക [ത്തിനു (117. 
ല് 

ജു ൦൦5 ഡ് ല്ലെ ഖ് ബിം, ലി ില്ടെ ൦ വിംഗ് ഗ്ഡ് ൪൦൮ ഒഠഠഥ്ടം, 
ടി] നി ലം ച 
ലല ല് 15/പ്൦ ഡുധിടിടെ ടലി ട്ടെ 4.൦ പ്ലം. വിദ്ട. ല്ല 3.൦ 1൦. 1൦. 

2088 ലി 
1 ആളി മം | 11. മം. ല് അത്റ്ഥി॥ ജ്ജ്. അ (അഞ അ വ്അറക്ട്് 

ഴ് 



1946 

(പ്രഫസ്സൂര ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി) 

% തായാലും രചന ഭേഷായിരിക്കുന്ന., അട്ലെ 

ജില് തകുരാറായിരിക്കുന്ന””__ഇങ്ങനെടരു മാനടന്ധെ 
മുണ്ട പലക്കം കാടവ്യ്ാല്ക്കര്ഷമള ക്കാന്. എന്താ 
ണ് രചനുകൊണ്ടവര് വിവക്ഷിക്കുന്നതു” ? പറയുമ്വോ 
ത്തേ ഭാവം കണ്ടാല് തോന്ന, രചന കാവ്യത്തി 
നെറ എല്ലാ വിജയരഹസ്്യങ്ങളും അടക്കിക്കൊട്ള ന്ന 
ഭന്നായിട്ടാണങ്രെയ്ണ്ടിയിരിക്കുന്ന തെന്ന് . കൌമ്മാം! 
അങ്ങനെയെങ്കില് അ രചനയ്യടെ “ഭേഷ,ം" “തകരാ 
റൂം” അത്രപെട്ടെന്ന് ആക്കമങ്ങ തിീരുമാനിക്കാമോ? 
വെട്ടൊന്നു മുറി രണ്ടെന്ന വിധത്തില്? കത്തിക്കുത്തി 
ച്ച്യോദിച്ചാല് അവരുടെ വിവക്ഷിതത്തിനു് അത്രയൊ 
ന്നും ആഴമില്ലെന്നു വെഭിവാഷം. കര്ദ്ക്്റാനറ്ം കോ 
രിപകര്ന്നകെടണ്ടുള്ള പദങ്ങളുടെ ആ ഒഴിക്കില്ലേ? 
അതാണവര് ഒന്നാമതായി വിവകഷിക്കുന്നതു” . അതി 
ഒരെ കൂട്ടത്തില് ചില രസികന് കായങ്ങഥം എളപ്പു 
ത്തിലങ്ങു മനസ്്ുിലായെന്ന ക്രടി വരട്ടെ --അവ്വുറം അ 
വക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരുവിധത്തില് അതിലാ 
ശ് ചയ്യ്യമില്ലതന്നെ. രാമകഥല്പാട്ട് , കണ്ണൂത്ശൂന്പാട്ടു് , 
വടക്കന് പാട്ട് --ഇക്ങനെ പാട്ടുകളല്ലേ അവര് അധി 
കവും കേട്ടു തഴനമ്പിച്ചിട്ടുമമതു ത്ത കാവ്യാനുശീലന 

പാരമ്പര്യത്ത്െക്കുറിച്ചു മറാകവി വമ്മുത്തോഠാംത 

ഒന്നെ പറയുന്നതു നോക്കുക. 
നമ്മുടെ മാതാവു -കൈരളി-പണ്ടൊരു 
പൊന്മണിപ്പ്ൈതലായ് വാണകാലം 
യാതൊരുചചിന്തയയമില്ലാതെ കേവലം 
ചേതസിതോന്നിയമാതിരിയില് 
ഏടലര്ച്ചെക്കാല് ച്വിലങ്കക ലുങ്ങുമാ- 
റോടിക്കളിച്ചുരസിച്ചകാലം, 
പെററമ്മതന്നടെവെണ്ട,ലല്ലാല് തിരെ 
വററിയിട്ടില്ലാത്തപൂങ്കണ് ത്താല് 
പാടിയിരുന്നപഴകഥല്പ്ാട്ടുകരം 

പാഠല്കഴവ്ഖല്ലേ ചെ കിട്ടിനെല്ലാം. 
വൃത്തവ്യയവസ്ഥയില്ലക്ഷരവ്യ്യക്തിയി- 
ല്ൃംരത്മോപപത്തിയില്ലെന്നാകിലും 
ആരാരെക്കോറംമയിര്ക്കെങ്ളിക്കില്ലിഗ്ഗീത- 
മാരോമല്പ്പ്െക്കിളിക്കൊ ഞ്ച പോലെ? 

പണ്ഡിതപക്ഷത്തിലും കാണുന്നണ്ടു് രചന നി രുത്തുതത്തത്തത്തെത്തു നി 

ന്നി ന് ത്തു 

ടി 

യെപ്പൂററി ഇങ്ങനെ 
ഒര പടലപിണക്കം. 
ഓരോ കാവ്യവും ഓ 

രേ രൂപരചനയാ 
ണെന്നും അതിനാല് 
രചനയെ്പ്പിടി ച്ചു 
വേണം ഏതുകവ്യ്യ 
ത്തിന്െറയും ഉല്ക്ക 
ര്ഷം നിര്ജ്്യിക്ക 
നെന്നും സിദ്ധാന്തി 
ക്കനനവരുണ്ടു . അ 
വതം ഒരു കാവൃത്തി 
ലെ രചനയെ വിശേ 
ഷിച്ചെടുത്തു നിരൂ 
പിക്കുഷോം കീ 

ടി ഴ്പോട്ടിറങ്ങു?ന്ന 
തായിട്ടാണ കാണുന്നതു”. രൂപത്തിനര്ത്ഥം ചുരുങ്ങി 
പ്പോകുന്ന. വൈശ്രേഷികന്മാരുടെ പക്ഷത്തില് വര്ണ്ണ 
മാത്രമല്ലേ രൂപം? ഏതാണ്ടവിടത്തോകളും താഴുന്നുണ്ട് 
അതെന്ന പഠയാം. ഓരോ കാവ്യവും ഓരോ രൂപരച 
നയാരൈന്ന പറയുന്നതു പരമാര്ത്ഥം. കവിയുടെ മ 
നോമഡ്ധലത്തില് കുഹേളികാപ്രായം പരന്നയുരു 

നന ഭാവനാപരവ്വരയ്യ' ഏകാഗ്രസ് ഫ,ടമായൊരു സ 
ത്ത കൊടുത്തു വ്യക്തിത്വം 

കാവ്വ്യം രുപമെടുക്കു ന്നതു്. അപ്പ്യോഠം രൂപരചനു ചു 
രുക്കത്തില് ഭാവനയ്ക്കു വ്യക്തിത്വം കൊടുക്കല് ത 
ന്നെ. ഈ സൃഷ്ടി രഹസ്വത്തെ ചുണ്ടിക്കൊണ്ടാണു 
ഷേക്സ്പിയര് 

10 മഴ പാനു നവന ൭ 1003 1൨൮01൭100൩ 
൨൩0 ൨൩൪൭൬൧ എന്നഭിപ്പായപ്പെടുന്നതു . പക്ഷെ നമ്മു 
ടെ കലാമര്മ്മ ജ് ഞന്മാരില് പലരും ഓരോന്നെടുത്തു 
ദാഹരിച്ചു രുപത്തെപ്പുററി പറഞ്ഞുതുടങ്ങുങ്ചോരം 
ഈ പരമതത്വത്തില്നിന്നൊക്കെ ഈര്ന്നപോരുക 
യായി. അവര്നിന്ന താളം ചവിട്ടന്നതു" പദവാക്യ 
ഛഭന്ദോലങ്കാരങ്ങളില് മാത്രമാണു. 

[യു 

വതരുത്തുമ്പോഴാണല്ലേോ ല് 

1 

3 

അല്പോറം അപസണ്ഡിതനായാചും ശരി പണ്ഡി 
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തനായാലും ശരി, നോക്കുന്നത് കാവ്യത്തില് രൂപര ന്നു ഉല്ഭഃവിതമാകുന്ന രൂപം --സജീവവും,പ്രതിലോ 

'ചനയുടെ മര്മ്മത്തില്നിന്നു ടങ്ങിക്കൊണ്ട | മഗത്വറ മണ്ടാകുന്നാതു ---പുരകക്രട്ടു കൊണ്ടു മത്രം 
ലൃ,നേരേമറിച്ചു രൂപത്തിന്െറ ബഹിര്രൂപാധികരം | നില കൊള്ളുന്നതു --നിര്ജ്ജീവവുമായിരിക്കും. ഏതു 
ശബ് ദഓാദിക - -മ।ക്കവാറും ്രാവ്യൃതയെ മുന് | സാഹിത്ചത്തിലും ആദ്യത്തേതു കാല്ല്പുനികപ്രസ്ഥാ 
നിറുത്തി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ തുലികത്തഴക്കത്തില്നി | നത്തിനും പിന്നുത്തേതു സാങ്കേതിക പ്രസ്ഥാനത്തി 
ന്ന തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണു'. ആ നോട്ടമോ, അവിടെ ഒടു | നും ഉത്തരവാടപ്പെടുന്നു. സംസ് കൃതത്തില് ഭാസകാ 
ഞ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രചിച്ചുരചിച്ചു് പദ ; കിദാസാദികളുടെ കൃതികഠം ഒരു ഭാശത്തും മാഘഹര് 
വാക്ഷ്യാദികഠം ഛന്ദസ്ത്ര്ഗ്ഗാദികളായ ചട്ടക്കൂടുകളില് ഷാദികളുടെ കൃതികം മഠുഭാഗത്തും നിറുത്തിച്ചി 
നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ കാവ്യത്തിന്െറയും രു ന്തിച്ചാല് ഈ അനുലോമപ്രതിലോമഗതികഠം ഏതേ 
പമായി എന്നാണവരുടെ ഭാവം. തത ചട്ടകൂണുട അവരു ; തൂ ഫലങ്ങറം ചെഷ്കമെന്ന കാണാം. അനുലോമശഗതി 
ടേതല്ലാത്തതിനാലാണോആവേഭ്മവയുടെരചനയില് ! ക്കാരായ കവികഠം വ ക്തിപ്രഭാവത്തതില് നിന്ന ച 
യാതൊന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ിട്ടില്ല. ഈ സ്വസ്വ്്  ട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും പ്രതിലോമശതിക്കാര്ചടക്ങ 

ഭായം സാഹിതിക്ഷേത്രത്തില് “വലത്തുവെയ്യുന്നു""തി ! ഉനുസരിക്കുന്നതു വ്യക്തിപ്പഭവമരയി അഭിമാനിക്കു 
നു പകരം “ഇടത്തുവെയ്യുക”യാണ്.ഇതു എത്രതവണ ; ന്നവരും ആയിട്ടാണനു ഭവം. പൂര്വന്മാര് മാതൂകകരം 
ചുറെറത്തിച്ചാല്യം ഫലം മറിച്ചവേകയല്ലേയത്ള? ഒററ | കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അപരന്മാര് അവയെ കടിച്ചു 
യൊററയായി ബഹഫിരുപാധികരം ഇണക്കിവച്ച വിര് ; പിടിച്ചു അനുകരിക്കുന്നു. 

പ്പിചു വീര്പ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന രൂപം എത്ത വര്ണ്ണൂാലംകൂ । സങ്കേതദാസന്മാര് ഒന്ന ചോദിച്ചേക്കാം. രുപ 

തമായാലും മരപ്പാവതന്നെ. ; ത്തിന്െറ ഇത്കതേത്തല തൊട്ടു അക്ങേത്തല വരെ-പ 

അനുലോമഗത്ച്യാ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപം “ഉള്ളില് നി ദാവദ്ധികഠം തൊട്ട സര്ഗ്ഗബന്ധ കത്ജ€ം വരെ-സമസ്ത്ു 

പാലി ഏം ഏടംഏംഏം -൫-::8-ഏംഏോ4േ- യും: 0-8: :0-::49-:8-:8:-8--48--8ം ഏം ഏംഏായ്ക്ു 
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' വുമങ്ങ ഡ്വാധിനുമായിരിക്കെ അവയെടുത്തു കൈകാ 
ര്യം ചെയ്യാന് പാടില്ലന്നാഭണാ പഠയുന്നതു്.? ഈ 
ചോദ ത്തിലവര് വിവക്ഷിക്കുന്നതു ബഹിര്മ്മാത്ര രൂ 
പത്തെയാണ്്. അതും അതിന്െറ ഘടകങ്ങളും ഒരാറം 
ക്ഷ വിശേഷിച്ചുമ്മതല്ല. സാഷിത്വകാരനാണാ;എ. 
ന്ന൯ല് അവയ്ക്കെല്ലാം അവകാശം വന്നുദംഴിഞ്ഞു. 
ശിക്ഷാമാത്രോപലഭ്യങ്ങകാണവജയെല്ലാം. സ്വന്തം ഓ 

വനയ്മു, വ്യ്യക്തിത്വം കൊടുപ്പാനാണു അവയെ ഉപ 
യോഗലപ്പെട ത്തു ന്നതെങ്കില് കൊരുമാം, അപ്പുറം ആ 
വയുടെ മേല് ഉപരയാക്താവിന്െ, മുഭയടിച്ചുകഴി 

. ഞ്ഞു. പഞ്ചദ്ടതമയത്ങാം തന്നെ എല്ലാ സത്തനേങ്ങളും 

പക്ഷെ, ദമ്വതികമുടെ അന്തര്ഭാവാ അവയി ലോമരാ 
.ണ്നിനും വയ്യ തിതവം നർ്കി മിരി കന്നു. വാല മീ 
കിഭാസസാമില്ല കാശവഃഘാഷമമാര്എടുത്തു പെരു 
മാറിയ പദങ്ങം ഛാടസ്തുപമും അചദംാരങ്ങളും കാ 
വപ്രകാരത്ഭമും ഒക്കെ ത്തന്നെയ ല്ല കാളിദാസരും 

എടുത്തു പെരുമാറിയതു? എന്നിട്ടും കാളിടാസഭന്റ 
തു കാളിദാസന് റതു ത൭ന്നു. ഇനി ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് , 
ആദ്യമേ സൂലിപ്പിവ്വ അ സാമാസ്പ്യന്മാരുടെ സംഗീ 
തപക്ഷ പാതത്തോടുക്രടിയരചനഃയ അടിയ്യറച്ചതെ 
ന്നു ഭാവിക്കുന്നൊരു സിദ്ധാന്തത്തിശ്മേല് കൈട്ടിയയയര് 
ത്തി കാവവത്തിന്െറ വൈജയഷന്തികയാക്കുന്ന വരാ 
യിട്ട്; 

പീലിപ്പുരികഴല്കെട്ടഴിഞ്ഞുണ്ണിതന് 
തോളില് പതിഞ്ഞതിന് തുമ്പകളില് 
വെംശത്തിന് തമ്മി കള്ൊട്ടൊട്ടുനിന്നാടി 
വെമ്മിയലുക്കുകളെന്ന പോലെ 

ഇമ്മാതിരി ഈരടികളില് കഠണുനാ കേരളീയമാ 
ത്രാസ്വാദ്യവും അതിനാല് തികച്ചും പ്രാദേശീകവും 
ഏറിയക്രറും ശ്രവണ സുഖാസ് പദവ്യം ആയ രചനയഠ 
ണു ശുദ്ധകലയുടെ മാനദഗണ്ഡമെന്നം അതില് കവി 
ഞ്ഞ സാഹിത്യകലയില്  യറതൊന്നും ആശിക്കാനി 

ല്ലെന്നും, വല്ലതുംകണ്ടുപോയാല് അതെല്ലാം കലാബാ | 
ല്യേമാണൈന്നുമാണു ഒന്നുരണ്ട പാശ്ചാതന്മാക്കഭിപ്പം 
യമുണ്ടെന്നം പറഞ്ഞവര് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു. മനു 
ഷ്യവര്ഗത്തിന്െറ മാനദണ്ഡം മക്കടമാണെന്നും ത 
ഭത്രീതമായി മനുഷ്യനില് കാണുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യ 

അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടു . ശാകുന്തജുമോ കു 
മാരസംഭവമോ മേഘസന്ദേശമോ യൂറോപവന് ഭാഷ 

ബാറ്യമാണെന്നം പറഞ്ഞാല് ക ച് 

പേരിലായിരിക്കണം? കലയെ അതിവത്തിച്വനില് 
ക്കുന്ന കനത്ത കറേകാരങ്ങളുടെ പേരിലോ? അങ്ങ 
നെ എങ്കില് പ്രസ്യൂത കൃതികറം തുറക്കാതെ തന്നെഅ 
വര്ക്കു സ്വന്തം വിജ് ഞാനഭാണ്ഡത്തില് നിന്ന ഏ 
കുത്തു നോക്കാനല്ലേയുമ്ള ൩ അവയെല്ലാം? പക്കെ 
ആ സഡഹ്ൃദയന്മാര് വീണ്ടും 
തങ്ങളുടെ അഭനദദനം ൬൮ ശതമാനവും കലയുടെപേ 
രിലാണെന്ന്. എന്താണെന്നല്ലേ? ലോകാരംഭം തൊ 
ട്ടാവത്തിച്ചവേര്ത്തിച്ചു പോരുന്നു ജീവിതത്തിനു കാ 
ളിദഭാസന്െറ ഭാവന ഓരോ കൃതിയിലും വെവേറെ 
വവക്തിത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്മതാണു് അവരെ ആകര് 

കളില് പകര്ന്നു കണ്ടിട്ടു അവിടുത്തെ സഹൃദയന്മാര് ന ക്ട 
അവയെ മുക്തകണ്ഠം സ്മൂതിച്ചിട്ടു്മതു് എത്തിദെറ സ റ്രു 

ഉംം ം-ഉ- ഉംം: ൭-ഉംഏംംംും 

വീണ്ടും പറയും ബോര്ഡിംഗ് രര ലോധഡ്ഡിംഗ് 

ഷിച്ചതു്; അതൊ കാലാ രൂപരചനയുടെ ഏററവ്യം ഉ 
യര്ന്ന പടിയായവര് എണ്ണിയിരിക്കുന്നതാണു്. ആ 
രൂപത്തില് സുഘടിതമായിക്കണ്ടപ്പോം ജീവിതം അ 
വരില് പ്രതിനവമായി രസ്ഭാവങ്ങാം ഉണത്തിക്കള 
ഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തില് ഉത്തമകൃതികഠാക്കു പദവാക്വ 
ഛരറ്ട സ്പ കഠം ഉണ്ടാക്കിവെയ് ക്കുന്ന പ്രാദേശികതയ്്ക, 
മീതെ “ഭാവനാകൃതമായി സകല മനോരഞ്ജകു ൭൭൮ | 
ഒരുകലാ രൂപം ഉണ്ജായിരിക്കണമെന്ന സിദ്ധം. 

111, 21015] 2210 1.11, 
(0100ല് 11 110ദ00% 1 192 10 1811 11010 
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കയില, വപ, “രാ വിപ്ലവ. 
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മനുഷ്യാ നി മണ്ണാകുന്നു; ട്നി മണ്ണ്ണിലേക്കുത 

ന്നെ തിരിയെ ചേരും" എന്നു യാഥാര്ത്യം ശീര്ഷ 
ത്തില് വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഗംഭീരമായ ഒരു വൂ ച്യവാ 
തില് പട്ടണ്ടത്തിലെ പ്രധന വീഥികളിലൊന്നി 

ന൯െഠ അരികില് നിലകൊളങ്ളുന്നു. തലമുറ തലമുറക 
കായി ആ മൂകശിലകഠം മനുഷ രാശിയെ ഈ സ 
ത്യം ല്ബോധില്പിക്കുന്നുമ്ളു. പക്ഷെ ആ പടി കട 

ന്നകഴിയുമ്പോരം ആ തത്വം മനുഷ്യഡ്യദയത്തില് നി 
ന്നം അന്തര്ദ്ധാനം ലെയ്ക്ക കഴിയം. ആപടിവാതിഷിനു 
മമിലേക്ക് ഒന്നു കഷ്്ണ്ോടിക്കു കം. അതു വിസ് തൂതമാ 
യ ഒരു ശ്മശാനമാണു. പട്ടിണിപ്പാവങ്ങാം തുട 
ങ്ങി ജഗല്പ്രസിദ്ധരായ കോടീശ്വരന്മാര് വരെയും 
വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതികളിലുമിരുന്ന അ 
നേകായിരത്ങറം, സമന്മാരായി, സാഃഹാടത്യഭാവേ 
ന ത്തറടി സ്ഥലംവിതം കൈവശസപ്ലെടത്തി അതില് 
നിത്ച്യ വിശ്രാന്തിയനുഭവിക്കുന്ന പുണ്പൃദ്ദമിയാണട് 
അത്ത്. 

" ആ കവാടത്തിന്െറ മുമ്പില് ഒരു ചെറിയ ക 
ല്ത്തളൂമുണ്ട്. അവിടെ താടിക്കു കയ്യും കൊടുത്തു വി 
ഷാദഭാവത്തില് ഉപവിഷ് ടനായിരിക്കുന്ന കറുത്തു 

തടിച്ച വൃദ്ധനാണു ശാരി മൂപ്പന്. ഏതു സമയവും 
ശാതിയെ അവിടെ കാണാം. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു കു 
രിയമുണ്ടു് ഉടുത്തിട്ടുമുണ്ടു് . മത്തു പിടിച്ച വലത്തുകാ 
ലു കണ്ടാല് ഒരു ചെറിയ ഉലൊണെന്നു തോന്നും. “മ 
രണവലാതിലിനു”” പററിയ കാവല്ക്കാരന്! 

ശാരിയാരുമൂപ്പുനന്െറ നിരന്തരസഫഹവാസിയായി 
ഭഒരാളൂണ്ടു; ഫ്ലുഴെട്ടു വയസ്സ പ്രായം വരുന്ന ഒരു ഓമന 

ബാലിക. ലില്ലി. ശാരി ഏത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും പ 

ട്ടിണ। കിടന്നാലും ആ കുട്ടിയെ തിററില്ല്രോരരി ന 
ല്ല കടടപ്പുകളും ധരിപ്പിച്ച് വൃത്തിയായി നടത്തും. 
ശരിയുടെ പരത്രിയാണു ലില്ലി. ഭംവമൂടെ അഛനും 
അമ്മയ്യം നടപ്പടിനം വന്നു മരിച്ചുപോയി. അതില് 

പിന്നെ അവക്കു ശയരിയ്യംട ശരിക്ക്” അവഭൂമടല്ലാ 
തെ ലോകത്തില് ഉററവരാരുമില്ല. അയാഠം ചില 
ല്പ്യോഠം ചോദിക്കും, “മോളേ, മോളു. വല്പതാകുന്പംഅ 

നെന്തോ തരും?” മനേഃഹ്രമായ ഒരു പുഞ്ചിരി തൂ 
കിക്കൊണ്ടു” ആ ബാലിക ഉടന് മറുപടി നല്കും" 

[ 

(കന൯തൈക്കടവില്ബ .ഏ.ബി.എല്?) 

അപ്പനു നെറച്ചു ചോറും, മീനും, അല്പവും പിന്നെ 
കള്ളം, പിന്നെ ഒരു ഉ....മ്മേം."” അവാ ഓടിച്ചെന്നു 
ആ വൃദ്ധന്െറ കണ് ത്തില് കെട്ടിപ്പിടിക്കം. അ 
യാം അവളെ. കോരിയെടുത്തു മാറോടണച്വ തെരു 
തെരെ ഉമ്മവഷയ്ക്യും. അയാം സ്വര്ഗ്ഗസുഖം അനുഭവി 
ക്കുന്ന നിമിഷങക്ങളാണു” താവ. 

ശവക്കോടടയില് കഴിവെട്ടാണു ശാരിയുടെ തെര 
ഴിൽ. ആ ഗെയിററിനു സമീപം നാലു കീറു” ഓലവ 
വ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ആ കൊച്ചുകടിലില് കുഴിവെ 
ട്ടന്നതിനുമ്മു ആയുധങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും തയാറായി 
രിക്കും; ആരു ചത്താലും ഉടന് ശാരിയെ അറിയി 
ക്കും. ഒരു കുഴി വെടി ഒരാങള്കിനെ അടക്കുന്നതിന്” ഒരു 
രഅപയാണു പ്രതിഫലം. സ്ഥിതിയയത്മ വരാണെങ്കില് 
നാലും അഞ്ച,ം രൂപ കൊടുക്കും. ചെലവു കഴിച്ച ബാ 
ക്കി ശാരി നിക്ഷേപിക്കയംണ്ര്. ബാങ്കിലല്ല; ഒരു 
പഴയ കല്ലറയ്യുമ്മില്. 

ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ശാരിക്ക് അ 
ല്പ്പും കള്ള കടിക്കണം. അതിനു “നടപടിപ്പിശക് " 
എന്നാണു” അയാം കൊട്ടത്തിരിക്കുനന പേരു. മദ 
പാനം ചീത്തയാണെന്ന് ആഅരെങ്കില്യം പറഞ്ഞാല് 
ശരരിമൂപ്പുന് ഉടന് പ്രസംഗം തുടങ്ങും. “എശമാന്നേം, 
ഇത്തിരി നടപടിപിശകില്ലെങ്കില് എന്െറ ജോലി 
നടക്കേല്ല." 

ഒന്നരണ്ടാ്ലക്കാലമായി ശരിക്കു പണി കിട്ടു 
ന്നില്ല. നിത്യവൃത്തി തന്നെ ഞെരുക്കത്തിലാണു്. പ 
മമിയിലെ കഫ്യാരഖ്വന് അതുവഴിവന്ന-- എന്താ 
ശരരിമൂപ്പാ, കോകൊന്നേ മില്ലേ?" 

“ഓ കോളു! ഒരു കോളുമില്ല. കാലനും പണി 
മൊടക്കു തൊടങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നതു”. കഴിഞ്ഞര 
ഗ്ല രണ്ടു കൊളുന്തകളു ചത്തു. അതിനൊക്കെ എന്നാ 
കിട്ടാവാ!" 

അപ്പോഠം വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടു” ഒ 
ടിപരുന്നു ലില്ലി. അവറം വൃദ്ധന്െറ മടിയില് കമഴ് 
ന്നകിടന്ന് എങ്ങലദിച്ചകിടന്ന. “എന്നെ തിരുവ 
തിരകളിക്കു ക്രട്ടിയില്ല. സാവ പിടിച്ചു മാററിനി൮ 

ത്തി. നാളെ ഇന്സ് പെക്ലര് കാണാന് വരുന്നണ്ടു്. ആ 
തുകൊണ്ടു നലൂടപ്പു് വളയുമൊക്കെയു മുജ കടികഠം കളി 
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ച്ചു പഠില്ലാല് മതിയെന്നും പരഞ്ഞു എന്നെ മാററി. 
വൃവാനെറ ഹൃദയമുരുകി. പരത്രിയുടെ പിഞ്ചംഡ്ൃ 

ഭയം വിങ്ങി പ്പാട്ടുന്നുതു അയാഠാംക്കു അസഥനീയമാ 
യിരുന്നു. അയാം നിശ്ചയിച്ചു; ലില്ലിക്കു ഉടുപ്പും വ 
ളയും വാങ്ങാന്. “എന്െറ മോളു കരയാതെ. നാളെ 
നല്ല പട്ടുടച്പം വളയുമിട്ടോണ്ടേ എന്െറ തങ്കം പതി 
കൂടത്തില് € പാഠ കണ്ടു." 

ശാരിയുടെ പ്രാര്ത്ഥന സ്വര്ഗ്ലത്തില് കട്ടു. 
ഭരു മന ക്കൂരിന കം ഒന്നാംതരം ടിരു കുഴിവെട്ട്ല് 
ഓര്ഡര് ചഭിച്ചു. ആ വണിത്ക് ശ്രേഷ്റനന്െറ ഏക 
പുത്രിയായിരുന്നു അന്നു ശ്മശാനത്തില് വിശ്രമത്തീ 
നെത്തിയതു”. ബഹുശതം ജനങ്ങാം അവിടെ തിത്തി 
ക്കൂടി. അനുവധി പട്ടക്കാരും മേല്പ്പട്ടക്കാരും ആ 
സാസ് ക്കാരകര്മ്മത്തില് പങ്കെടുത്തു .ശവമഞ്ച ത്തില് 
പുഷ പമാല്യങ്ങാം കുന്നകുന്നുകളായിക്കൂടി. അവഠം 
അണിഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആഭരണം എടുക്കുന്ന 

തു ഹൃഭയഭേട കമായിത്തേരന്നിയതിനാല് സ്വക്ല്മുവഭ 
കഠം, കസവുവ്സ്തരങ്ങ0ം മേതിരങ്ങറം മുതലായ ഉ 
ഷണക്ക ഃമാടുക്ൂടഞ്തന്നെ ആ യുവതിയെ സംസ്ക്ക 
രിക്കുവാന് അവരൂടെ പിതാവായ വത്തകപ്രമാടനി 
ആജ് ഞാപിച്ചു. “നി മണാകുന്നു; മണ്ണിലേക്കുത 
ന്നെ തിരിയെ 2 ല്യരും"". പ്രധാനകാര്മ്മികന് ഭരുനു 
മു മണ്ണു വാരിയിട്ടു. ശരി കുഴി മൂടി. ആ കുഴി 
മാടത്തിനു മീതെ നിരവധി ഹാരങ്ങളും ജുനണ്ടുഛംളൂം 
അര്പ്പിക്കപ്പെട്ട. മൂപ്പന് അന്ന് അാഞ്ചം രൂപാല 
ഭിച്ച. 

: സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞും ആലക്തികദീപക്ങാം പ്ര 
കരിച്ചു. രാരി ആ പഴയ കല്ലറയില് ചെന്നു ത 

[ തും ഉംം 9:൦൦ ഉം. ഏം ഏം:ം ൦ ഉം 2 ടം 8:40 ഏം ഏം: ഏം മും ടം ഏം ഏം ഉം: 

വകഷ്ാട 

“അരുണച്ചഭ് 
മനുഷ്യശരിരത്തിന്െറ വളര്ല്വക്ക് ഉപയയക്തങ്ങതളായ അനവധി ഭതിക ഘടകക്ങറം 

അടങ്ങി യിട്ടുത്ളുത്ും മരണത്തിന്െറ കടിവായില് നിന്നു”. മനുഷനെ ജീവിതത്തിന്െറ മണി 
മഞ്ചത്തിലേക്കു് ഉഖ്ധാരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഒന്നാംതരം ടോണിക്കു”! 
എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ അന്തകനണ്്.. പ്രദയത്തിനും, ശവാസകോശങ്ങറംക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ 
രോഗങ്ങളേയും മാററി, ആരോഗ്യത്തേയും. യയവനുത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അരോഗദ്ടഡ്ഥഗാ 
ത്രത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന വര് ഞങ്ങളുടെ ““അരുണപ്പഭ” സേവിച്ചു തൃഷ്ലരാകവിന്. 

ന 

രം 

24 ഓണ്സ് കുപ്പി 1-ക്ക് 5 ക, മാത്രം 

ചയഡ്സ് ഫാര്മസ്വയട്ടിക്കല് വക്ക് സ് 

18. 0. എഏറണാകളം 

പരരഭ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി 

വീന്നതെന്നു വിചാരിച്ച കടക്കാരന് ശരി 

13 മതലിീര തോപ്പുംപടി, കൊ ച്ചി. 

1946 

ന്െറ നിടക്ഷപപ്പെൊതി എടുത്തു. എണ്ണി നോക്കി. 
15 രൂപാ. അന്നത്തെ അഞ്ചേ, പ്രടിയാകുഷ്വോരം ലി 
ല്ലിക്കു വളൂയ്യം ളടു്ലൂം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ധാരാളം മി 
ച്ചവും ഉണ്ടായിരിക്കു മെന്ന് അയാം ഉരഹിച്ചു. വൃ 
ഭാനം മകളുംക്രടി നഗരമഭ്ധയത്തിഭദക്കു തിരിച്ചു. 
ലിള്ളി ഒരു ആഭരണക്കടയില്നിന്നു രണ്ടു പുതിയ 
ജാതി വളുകഠം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനു തന്നെ 
15 രൂ. വെറുതെ മിനക്കെടുത്താനാണു മൂപ്പന് 

രൂപാ 
എണ്ണ്ണിക്കൊടുത്തുർപ്പൂാഠാം വിസ് മയിച്ചുപോയി. തു 
ണിക്കടയില്നിശ്ത് രരുടടടപുക്ൂടി വ്ങി ക്കൊണ്ടു 

വൃദംരം മകം ഷട്ഭില ലേക്ക് മടങ്ങി. ലില്ലിയുടെ 
അന്നത്തെ തആനി്ദം രത്തിരാതായിരുന്നു. അതുക 
ണ്ടു വൃദ്ധനും ഞേനദ്ദ സാശരത്തില് ആഠാടാ. 

ന % 

പിറന്ന നേരം അഞ്ചെൌറു നാഴിക പുലന്ന. ഒ 

രു ബഹളംകേട്ടാണു രരി ഉണന്നതു”. “ഇന്നലത്തെ 
മിബ്ണിയെ മാന്തിയെടുത്തു"" എന്ന് ആരോ അയാളോ 

 ; 

ട പറഞ്ഞു. ശരി പിടത്തെഴുനേററു ശ്മശാന 
ത്തിലേക്ക് ഓടി. അവിടെ അനവധ'യാളുചാം കര 
ടിയിട്ടണ്ടു . തലേന്ന സാസ്ക്കരിക്കച്ചെട്ട വത്തക 
പുത്രിയെ ശവഭക്കാട്ടയുടെ മതിലില് ചാരിനിത്തിയി 
രിക്കുന്ന! ശആഭരണങ്ങള്ടമില്ല; കസവുവസ്ത്രങ്ങമുമി 
ല്ല. ശവക്കുഴി തുറന്നു കിടക്കുന്നു. ജനക്കൂട്ടം ക്ഷോ 
ഭിച്ചവശായിരിക്കയാണു് . താമസിയാമത ഏതാ 
നും പോലീസുകാരരോടുക്രടി പരേതയുടെ അഛനും 
വന്നുചേന്ന. ഒരു കത്തനാരു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: 
ശാരി മൂപ്പുനല്ലാതെ ഈ ശവക്കോട്ടയില് രാത്രി 
യില് ആരും കടക്കുകയില്ല." അച്ചന് പറഞ്ഞതു 

) “ക്ഷയം, കാസശ്വാസം" 

എംഎം മം ഐം ൭0% യം എം.യു മും എം 

ഏളംരുംഭംദും കിഷ് ്കകന ാിറിയല് | 
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(തൈയ്യാട്ടു ചന്ദ്രശേഖര൯നായര്) 

ളഇങ്ങകാടക്കട്ടെ,യിങ്ങു കിടക്കട്ടെ 

(൨, മങ്ങില്പെടിയിചും ചാരത്തിലുമിവന് 
-- നിത്ചനിയാമകനിശ്ചയത്തിന്െറ സല് 

_ട്വത്യ്ൃനായ് നീണ്ടെഴും സ്വപ്നശതങ്ങങ്കില്. 

സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാന്, പക്ഷേ മടീയഹ്ൃല് 
മോഹത്തെ നേരെയറിയാതിരുന്നിടാം; 

സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞാന്, പക്ഷേ മദീയവാഗ” - 
ഭോഹത്തെ നന്നായറിഞ്ഞീലയായ' വരാം! 

ശരിയാണെന്നു മിക്കവരും “ഏസ്സു്"” വച്ച. പോലീ 
സുകാര് ശരരിയെ പ്ടിക്രടി. 

ട്പൊൌന്നെ ശമാന്മാരെ, ഞാനൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലേ. 
ഇന്നലെ വൈകിട കിടടന്നേപ്പിന്നെ എണീററുവരു 
ന്നു പടതിയാന്നേ. എന്നെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കരു 
തേ--"" അയാഠം കേണപേക്ഷിച്ചു. ഫലം നാസ്തി. 
ശവത്തില്നിന്ന് അപഹരി ്വ ആഭരണങ്ങം എവി 
ടെയെന്നായി ചോല്ലം. ““ദൈവത്തിനാണെ ഞാ 
നൊന്നും കണ്ടില്ലേ” അന്നു വൃദ്ധന് കരഞ്ഞുകൊ 
ണ്ടു ബോധിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരുംക്രടി അയാമുടെ വീടു 
പരിശോധിക്കുവാനെത്തി. കൊലച്ചു ലില്ലി അപ്പ്യോ 
ഴും സുഷം്ലുിയാണ്ടു കിടക്കുന്നതേയ്യമ്ളു. അവളുടെ 
.കൈത്തണ്ടു കളിലെ സ്വര് ളുകഠം കണ്ട ക്ഷണം 
വണിഗധ്വരന് അട്ടഹസിച്ചു. “ഇതു” എന്െറ കു 
ഞ്ഞിന്െറ കൈയില് കിടന്ന വള തന്നെ. കകക 
തായോളീ.” ശാരിക്ക് അവിടെവച്ചുതന്നെ നല്ലതു 
പോലെ പ്രഹരം കിട്ടി. താന് കടയില്നിന്നു വി 

തെ ററിദ്ധരിക്കുന്ന ,ലോകം പഴിച്ചിക്ങു 
ചെറു ചയ്യുന്ന വിരലുമായ് പോരുകില്! 
വൈരിയെത്തോല്ച്പു!ച്വ ഗര്വശാനങ്ങളു - 

ോരിവായ'നീളെ വിത റിവന്നെത്തുകില്! 

മല്പ്പുരമാര്ത്ഥത തന് ബലിപിീഠത്തി- 
ലല്ഃപ്പുതരാനന്ദ നത്തനം വഷ്കുകില്! 

വഞ്ചിതമാണെന്െറ സയഗഹ്ൃദമെങ്കിലും 
കിഞ്ചില് സ്ഥലമില്ല പശ്ചാത്തപിക്കുവന്!! ? 

ലകൊ ടുത്തു വാങ്ങിയതാനൈന്നും മററും പറഞ്ഞിട്ടു 
പോലീസ് കിങ്ക ഒരു കുഞ്ഞു പോലും വകവച്ചില്ല. 

രന്മര് ലില്വിയെ പിടിച്ചുവലിച്ച് എഴുന്നേല്പ്പി 
ലൂ. അവളുടെ പിഞ്ചംകരങ്ങഠം പിടിച്ചു ഞെരിച്ചും 
അവര് കങ്കണങ്ങാം വലിച്ച പരി. സാധു ബാലിക 
വാവിട കരഞ്ഞു. ““എശമാമ്മാരെ, എന്നെ കൊ 
ന്നാലും എന്െറ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യുരുതേ”” എ 
ന്നു ശരരി താണുവീണപേക്ഷിച്ചു. വിണ്ടും കുറെ പ്ര 
ഹരങ്ങളാണു് അതിനു ലഭിച്ചത്. 

ൃദ്ധനേയും മകളേയും തൊണ്ടി വ്ധഹിതം സ്റ്റേ 
ഷനിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമായി. 
ശാരിയുടെ ദൈവാധീനത്താല് ചില മാന്യന്മാര് ഇട 
പെട്ട. ഒരു സന്ധിസംഭാഷണംനടത്തി.“വയസ്സുനുള്ലയ ളി 
അറി വില്ലാതെപ്രവത്തിച്ചപോയതു നാംക്ഷമിക്കണം 
ഏതായാല്യം വള കിട്ടിയലൊ. ഇനിയ്യം കേസൊന്നു 

മാക്കേണ്ട."” കായ്യം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. ലില്ലി 
യുടെ കങ്കണങക്ങറം ആ ധനാഡ്ധയന് കൊണ്ടപോയിം 

മക്ക് 
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ന... ലു | & ക ്ക്കക്കെകകൊകും കടകം കക്കി ി്്ങെടു 

ആം 1൩. ഷ്ശ..& 8.3. | അ... ഷ്ഥ്ല ല്ല 2.1. 3.1. 

ന & 101127) ട് 

ന ദാദ) 10 ബ്ന ൨൮ 1൪ 3: ദ്്൦ടന്: 1404൦7 7൩൩ റഠന്പാസ്്ടട നദ്വേഠടഠ 12 വിന, 178 ച 
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ക 1%001ധുമണെ - ചിയ ചു 
ടം []] 

ക്ട 1൮൩ - ദാഡിഡ്മന ല് 
ട്ട എ ടഃ 140 - 1൩ഠ്ഡധഷ്മ പി 

ഞു 

ക 1 00ന് - 1:79 ടി 
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ടട 1001൭൩ - ര്ീഡഥറിവ്ധയനന ക്കി: 
ടു [പി ര & 00൯൫൬൩ - 1ധണലിഴ ക് 
ക്കു 1400൩ - ഠവല ൽ 

൭ ൩0 ദ ഥാ ല് ൦൨൭൦ 1ദ്വ്ധാദി ടദഗ്ഠടട ൭ ൭ 1ഠ/൩] 575, ൭: 177). ളു 

ക ട് 
1 115 3൨ 1നിടിഫഠ "71൨5൦൩ 1൦01: [/വിഠ൩ "//ഠ71:ടി൨0ഈ ഒ്ിദനടഠ ൧0 1ദ്ഠഠിടമ്പ്ദള്ി ൨൨ ൩൭ ക 

ദി ൨ 1൨൭ 1656 1ഴഇടട വ് നദഠ്വ്൩സു, ൩൨3ട നഠഴ ഠ൨൩ഠ൭൧ 3 നട ബച്ഠ “81029൧ നഗ്ടന്ന്ുട 

11)" ബ്ബ്ഡാ ൩൭ 01൨൦൩൧ ഒയാടിഠ്ദന് ഠഠ൩ഠ൭൨3. 

. ര ൭൫ യ് വിക്കി! 

ടട 
ക 

ടു 

ര 1, സദ) 140൩3, 0116൫൩, 00ദദ1ടട 1൩ ല്വാദട 1975. 

ട്ട 2. ഉല് 2ന്ബ്നഠ /ഠനിംം, 1ഠ1ദര്ഥ, 121191൨-ഠിദടദ നന്സ്ഠട. 

ലം 3 ട്ട 14ടര്ഠുദിഠന, ഗ്വിട്്റാദഴ, 140107 13031 3ട7ഗിഠ൦. . 

ക് 4. 3 809൮ ലിന ദാ, 0/ദൃഭന, 03൨൨ & 80 17ടി:ട. 

൭ 1൭ ലദനഠ൩3ഠ9 ല് 1൭ 2ധീാ13ഠ 3൨ ൩൭ ഇദട: ൩൭5 സദഠീട വ്വ്ട ദ] നഠസ്നറ 17ഠഗ്ഇടടട ാഠടട്ഠിട. 013 ന 

ട്ട ൮൦ 13൩൨൦ ൦ഠ-ഠ0673റ൦൩ ൨ ൩൭ 2ധീാഠ ൩ ൨൪൦ “ഡ്ഡട, 353൨ 1൩൪൭൦ ൭5. ടട 

ടട 

(ഡ്യ്്്യയ്ല്ലിറ്ലുശതയയ്യയ്ഞത്യയ്ത്ത്്തോച്യുരഷം പപ ി 
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[എ] ല് 
സാഹിത്ചസപര് 

ഭാനകര നെറ 

(വിദ്വാന് വി. ആര്. പരമേശ്വര൯പിള്ള പി. ഒ. എല്) 

ഭൂദൃരതത്തിലെ മസ് ലിം രായാക്ക മാതടെ പ്രോ 

ത്സാഹനത്തിനു വിധേയരായിരുന്ന സംസ് കൃതകവീ 
ശ്വരന്മാരില് പ്രമുഖദ്മാര് ഭാനുകരന്൯, രക് ബരിയ 
കാളിദാസന്, ജഗന്നാഥപണ് ഡിതരാജന് എന്നിവ 
രാണ്ഞ് , ഇവരില് ഭാനുകരനെലപ്പുററി അടുത്ത കാല 
ത്തു ലഭിച്ചിട്ടുമുമ അറിവുകളെ ആസ് പദമാക്കി ചില 
സംഗതിക പ്രസ്തൂറവിക്കുവാനാണു് ഇതിനുപരി ശ്ര 
മിക്കുന്നുതു. അപ്രകാശിതങ്ങളു യ കൈഷെഴുത്തു ഗ്ര 
ന്ഥങ്ങമം മുക്തകങ്ങമ്മാണു പ്രധാനാവലംബം. 

സംസ് കൃതകവികമെയയം പണ് ഡിതന്മരെയ്ും 

മുക്തഹസ്തൂപ സററായി ച്ചിരുന്ന മുസ്റിം നരപാലന്മാരു 
ടെ കൂട്ടത്തില് മുമ്പന്മാര് ഷഹാബ്ബട്ടീന്,, നിസാംഷാ, 
ഷേര്ഷാം, അക് ബര്, ഹാജുഹറന്, മുട്ടാഹര്ഷാം ബുര് 
ഹാന്ഖാന് എന്നിവരത്രെ. ഇറ തടെ പ്രോത്സാഥന 
ത്തിനു പാത്രീഭവി ച്ചിരുന്ന പണ് ഡിതോത്തംസങ്ങ 
കൂറുണ്ട ഭാനുകരന്., അക് ബരീയകാളിദാസന്, ജഗ 
ന്നാഥ പണ്ഡിതരാജന്, തഅാമവത്തദത്തന്, പു 
ണ് ഡരീക്ഖിട്ടലന്. ഹരിനാരായണ മിശ്രന്; വ 
ഗീധരന്, ലക്ഷ് മീപതി മതലയവര്ം 

ഭാനുകരനാണു മുന്പറഞ്ഞ കവികളുടെ ക്രട്ട 
ത്തില് രാജകീയമായ പ്രോത്സാഹനം അസ്ചയധികം 
ആസ്വദി ച്ചിട്ടുമ്ളതു . അട്ദേഹത്തിന്െറ യശസ്സ് മറ 
രൂഭൂമിയിലെങ്ങു൦ പരന്നിരന്ന. ഗദാധരഭട്ടന്െറ ര 
സികജീചനം, ഗോവിന്ദജിത്തിന്െറ സഭ്വറലങ്കര 
നും, വേണിടത്ത ന്െറ പദവവേണി, ഹരിഭാസ്കര, 
ന്െറ പട്യാമ”റൃതതരംഗിണി, ഫഹരികവിയടെ സു 
ഭാഷിതഹാരാവലി എന്നിവയില് ഈ കവി കുലേ 
ശന്െറ നററി അറുപതിലധികം പദ്യഞ്ങം കുറ 
ഒണ്മാനുണ്ട്. കാറ്യ്യമാലാഗ്രന്ഥാവലിയ।ല് പ്രസി 
പ്പെടുത്തി യിട്ടു “പദ രചനയില് മുമ്പ പറഞ്ഞ 
അച്രകാശിതകൃതികളില് കണത്തെ തറഠി എണ് 
പടതാം ശ് ളോകങ്ങറം ചേത്തു കാണുന്ന. 

ഗതഗാരിശം, കാവദീപിക., രസമഞ ജരി, 
രനധതരംഗിണി, കുമാരഭാര്ഗവീയം, അലങ്കാരതില 
കം, തൃംഗാരദിപിക എന്നിവയുടെ കത്തവായ ൫ 

യയ മായവതി 

എ ലാ -- നയം യ്ത 

നുടത്തനം ഈ പ്രഖെന്ധത്തിനന്െറ വിഷയമായ” ഭാന്ത 
കരനും ഒരാറം തന്നെയറണെന്ന ഡാക്ലര് യതീന്ദ്രവിമ 
ല ചൌധരി ഭംഭിപ്പായല്പെടിരിക്കനം. ഭാനുകരന് 
ഷേര്ഷായെ ഇപ്പകരം വാഴ് ത്തിയിരിക്കുന്നു:-- 

ര് ളോകാലോവാതദഭ്ദഷദിഹിപിനിഹിതം 4 

ദൂഷണം ദര്൭, തഡ്ഥൈ: 4! 
കിംനശ്ചിന്നും തദാസ്ച്യത് കവികലവിദു 

ഷാം കാറ്യ്യകോടിരവരറണോം 
വാഹാഛേോേദ് ശഗസ്ധവറഹാഡികന ഭഗരയര: 

പഞ്ചഷാ- കാണവഞ് ജാ: ൽ 

കഹോനി: മരേരസറഹക്വിതിപകലമണേ ി 
രശപകോടിശവരസ. ര് 

ഷേര്ഷംക്രി.പി. 1240മുൃമല് 1545വരെയാണു വ 
ണിരുന്നതു. അതുകൊണ്ടു ഭാനുകരന് പതിനാറാം 
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ശതവര്ഷത്തിനെറ പൂര്വാഖാത്തില് ജീവിച്ചിരുന്നു 
വെന്നു വിചാരിക്കാം. 

ലക്ഷ് മണടഭട്ടന്െഠ പട്യരചന യില് 
൭൯൨ രണ്ടു പദ്യ്യത്ങാം കാണ്മാനുണ്ടു. അവ 
ചേക്കുന്നു. 

കൃഷ ണം സമരസതൃഷ ണം 
ദുഷ് ദവാധതാ ഭാത്തി വിഷ് ടരശ്രവസ: 
രാജന്യയമ്മചൂലേ 
ഭയുമൂഴവ പുടകംമുകുജാനി 

പ്രസ്ഥാനം രതിമറദിരാത് കമലിനീ ഖസ്ധോ) 
രപി പ്രേഷണം 

കാക: കേലിപിധിം വിനാപിചരണമന്്യാസ: 
പ വൃഥിവ്വാമപി 

കിംചകം ഭാന്തമതാലവൃന്ത പവനു: പ്രത്ച്യംഗ 
മാല്ധിംഗതി 

ഭഷ്ടവ്യം, കിമതോപി കൃഷ നന്കതപത: 
പ്രത്യര്ത്ഥിവാമഭ,വാമ്: 

_ ഇവ രണ്ടും മഹാശക്തനായ ഒരു കൃഷ ണന്ൂപ 

തിയെ സ്തൃതികന്നവയാണല്ലൊ? പ്പ സ്കൂത നുഭരശവ 
ര൯ തീര്ധ്യയായിട്ടും മഹാപുതാപവാശം അനശ്വര 
യശസ്വിയ്യമായ വിജയനഗര സമ്രാട്ട് കൃഷ ണഃദവ 
രായന് തന്നെയാണു. അദ്ഹം ശ്രി. പി. 1509 മു 
തല് 1530 വരെ ദഷിണഭാരതത്തെ അതിഭംഗിയാ 
യി ഭരിച്ചു. ഇതും ഭാനു കരന്െറ കാലനിര്സ്ണ്ൂയ ത്തി 
നു നല്ല സാഷയമാണ. ഭാനുപ്രന് പവ പപ്ത്ങള। 

ഭാനുക്ര 

താഴെ 

ലായി നിസാംഷായെ പ്രരംസിച്ചിരുന്നു. പതിനാ 
രാം നൂറഠാണ്ടിന്െറ പൂര്വാഭാത്തില് വാണിരുന്ന 
ബര്ഹാന് നിസാംഷാ ഒന്നാമനും നിസാംഖാ 
നും നിസാം എന്നു പേരില് അറിയപ്പെടിരുന്നവര 
ത്രേ. ഷേര്ഷായുടെ സമകാലികനായി തന്നതു ബര് 
ഹാന്നിസാംഷാ (1510-53) യാണു. ആ സ്ഥിതി 
ക്ക ഭാനുകരന്െറ വര്ണ്ണ്ൂനയ്യ ഭാജനമായതു ആരാ 

നൈന്നുത്മുതില് സഭദ്മത്ഥ ത്തിനു മാര്ഗ്സമില്ലല്ലയൊ? ഒം 
നുകരണ്ന്െറ കാലനിര് ബ്ൂയത്തിനു റേറെയും ധാരാള, 
സാക്ഷ്ധ്യങ്ങര്ം ലഭി ച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസ്തരഭയത്താല് ഇവ 
ടെ നിത്തുന്നം റ ് 

നുകരന് അക്കാലത്തെ ഹിന്ദം രാജുക്കന്മാരു 
വസ് ലിംസുല്ത്താന്മാരുടെയും പ്രോത്സാഹന 

ത്തി 0തൂമായിരുന്നു. വിജയനഗരത്തിലെ കൃ 
ദ്വ ണ രായന്, റീവായിലെ ലിരഭാനു, ഷേര്ഷാ 
നിസാംഷാ എന്നിവതടെ നമേധേയങ്ങം ഏതല്ക്കു 
രിയടെ രക്ഷി - രരികളുടെ ക്രട്ടത്തില് പ്രാമാണ്യം 
അര്ഹിക്കുന്ന. നമ്മുടെ കവി ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ 

സഭകളില് സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്നുമ്മുത ന 

സംശയമില്ല. ഈശവരന്, രാഭാവ്യ, നവ്രസങ്ങ, 

സ്ത്രീ, പുരുഷന്, പ്രേമം, പ്രകൃതി, ജതുക്കഠം, ഭക്ത, 
ഭീരേന്പ്യാക്തി, പലവക എന്നിവയില്പ്പെടന്നു ഭാനു 
കരെ മുക്തകങ്ങറം. 

ഒരു കവിയെന്ന നിലയില് ഭാനുകരന് അഥവാ 

ഭാനുചദ്രരമിശ്രന് സംസ് കൃതസാഹിത്ച്യത്തില് ഒരു 

ന്നതസ്ഥാനം അര്ഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജനു 

സമ്മതിക്കു മുന്പഠഞ്ഞ സമകാലിനകൃതികളില് 

ധാരാളം പച്ല്യങ്ങാം എഴുത്തു ചേത്തിട്ടുത്മ തിനേക്കാ0ം 

വലിയ ദൂഷ ടാത്തമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭാനുക 

രനന്െഠറ ഭാവനാലൈടഭവവും വിവേചനാപാടവവും 

ആണു അദ്ദേഹത്തിന്െറ സമുന്നതിക്കു ഹേതു. ആല 

ക്രാരികദ്ടഷ് ടയ ഭാനുകരന്െറ കവനങ്ങറം ഒന്നാം 

കിടയില് നില്ക്കുന്നവ യാകുന്നു. വായനക്കാരുടെ ശ്ര 

ദ്ധയെ ശ്രവണമാതൂയില്ത്തന്നെ സമാകര്ഷിക്കത്ത 

ക്ക സാകുമായ്യം നിഠഞ്ഞവയാണു അട്ടേഹത്തിന്െറ 

പദ്യങ്ങഠം. നിസാംഷായ്യെ ററിയുയമ്മ കവിയുടെ പ 

ഭ്യങ്ങഠം കവി.” ആ നരന്ദ്രനില്നിന്ന ധാരാളം 

പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന ഈഹിക്കുന്നതി 

നും വഴി നല്കുന്ന. 

ടെ 

കും ഉം കും കും ൦-൭ ൭൦.൭ ഒം :ം:3ം-൫ം- ഉംം ഒം 9൦ ഉം 3 ടം എം ഉം മും ഉം ഉം ഉം ഉം ഉം ദും ൦ ൮: ഏം ഏം .- ഏം യം: ം ഏം ണ്ണ 

കേരള തആആയുവ്വേദ।ക്ക് കോച്ചുറേഷ൯ 

ക ളിപ്പം എറണാകുളം. 
ആയര്വേദസംബന്ധമായ എല്ലാവിധ മരുന്നുകളും 

വല്പനയ്യ തയ്യാര്. 

ആവശ്യമുണ്ട്. 
ഏകം മും 8: :ു-രു-ഏ- കും എം 

സേലം,മഭാസ്തശിനാപ്പമ്മി, കോയമ്പത്തൂര്, മധുര മുതപ്യേ സ്ഥവക്ങളില് ബ്രാഞ്ച, നട 

ത്തുന്നതിനു ശരിയായ സെക്ടൂഠിററി തരുന്നതിനു തയാറുള്ള വൈച്ല്യന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ടു് 

4 0019 20:. 1൦ പിദ ൧൮൮൦൦൦1൦ 00൬07൭൧00൩ 1.90. 
140ധ്ഡിമ ന, 

൫:൫:-൭:.൭9- ൭: -9- ജം ഉം ര: ൭:൭- ൭-൭൫-൫൭: ൭: ൭-൫9-48 ----ഒ- ൫-൭: ൭-൫ 3-൭ ദും ഉ: ഏ- 8 
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നം... ത്തം ത്തം 

പുതിധവനി 
& ; ഡ് പ പ ൽ 
ലി ലു ന്യരാത മ ചര താണ; 

(കെ. എ൯. ഗോപാലപിള്ള എം. എ.) 
ഒരു മനോഹഫരനാദം! കര്ഷ്ണ്ണുശ്ങറംക്കു സുധായമാ 

നമായ മോഹന സംഗീതം! ഏകകാലത്തു് ആനറട 
വും ആത്മനിര്വൃതിയും നല്കുന്ന വേണുനാദം! വൃന്ദാ 
വനമാ ണോ ഇത്ര? 

വൃന്ദാവനം! ഗോപാലബാലന്െറ വിലാസരംഗം 
ചേതനാചേതനക്ങമെ സഹോദരത്േവചവേന അണിനിര 
ത്തി സംഗീതസുധാസമുഭത്തിലാറാടിച്ചു ജറ്മസിദ്ധി 
നല്കിയ വിദവാപീഠം! പ്രപഞ്ചസര്പ്പുത്തിന്െറ ഫ 
ണാഗ്രത്തില് നടരാജന്ൃത്തം നടത്തി സ്നേഹാമുതം 
പൊഴിഞ്ഞു” ലോകം പുലത്തിയ രാധാകൃഷ് ണന്െറ 
ശൃംഗാര മണ്ഡെ പം!കര്മ്മഭൂമിയുടെ കൈവദ്ധ്യാരാമം! 
“അതാ വേനണുഃഗാപാലന്െറ മോഹനഗാനം മുഴങ്ങുന്ന. 

കാര്മുകില് വര്ണ്ണന് സന്തോഷസംതൃപ്ഛനായി 
പാറപ്പൂറത്തിരനാ പീതാംബരം ചാത്തിചമയയന്ന. 
മേഘങ്ങറം, കയണികജിവികറം, കണ്ണ്ൂനെപ്പ്പോലെ ൭. 
“ഭൃത്തൊരുക്ങാനത്രെ അവയുടെ സമാരംഭം! കഷ്ടം! 
ഏത്തൊരു വ്യ്യാമോഹം! ചക്രവാളമാകട്ടെ കണ്ണുന്െറ 
കാലില് ചിലമ്പടനി യിക്കാന് ഉല്്യമിക്കുന്നു. വണ്ടി 

നു” ഈ കൈയേററം അസവ്ലയമായിത്തീന്നു. കഴ്ണ്ുന്െ 
കാണാനായി അതിന്െറ പുറപ്പാട് . 

ആശ്ചയഷ്ക്ും! വൃക്ഷ ഛായയുടെ പരിദ്രമം നോക്കുക. 
അതെന്തിനിങ്ങനെ ജളകിപ്പരായുന്നു മറെറാന്നിനുമ 
ല്പം കണ്ണനെ കാണാനുമ്തു റ്ലഗ്രത കൊണ്ടു തന്നെ. 

അല്ല, രാധയോ അത്ര”? രാധ, കൂഷ് ണന്െനെത്തേടി പുറ 
്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഈ നീലവസ്ത്തധാരിണിയുണ്ടോ ആ 
'ലവ്ലാലോലുപനെ കാണാതെ പിന്മാറുന്ന? അവരം 
“ചെടിയുടെ ചുവടെങ്ങും തിരയുന്നു........ ദേവീ! ച്ച 
ന്രികയത്രേ ഭവതിയെ കബളിപ്പിക്കുന്നതു്. അതാ! 
വെമ്മിലപ്പ ടര്പ്പിന്െറ മുകങ്കില് നോക്കുക. മുരളീ 
നാദം ശ്രദ്ധിച്ച നടകൊള്ളക. 

[] ലി ന്തി 
നി ം നാം ന്ത 

& 1 & ക 
മരങ്ങളും പാറകളും നികഞ്ജെങ്ങമും മാരി മാറീ 

വലത്തു വച്ലു രാധ തുന്ന. അവളെ കാരതൂകപൂര്വം 
നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദിഗംഗനമാരുടെ! മുഖത്തും 

കോപത്തിന്െറയും നിരാശയുടെയും നിഴല് വീശി. 
വര്മിക്കുടില് ഒരു പുപ”ഷമന്ധെപമായി തരം 

തിരിഞ്ഞു. പാരാവാരത്തിനൊ ശൂമന്ദ്രഗാനവും വേ 
ണുനാദവും ഒരേ ത്രതിയില് ലയിച്ചു ഒന്നായിത്തീ 
ന്ന. പുഞ്ചിരില്പനിലാവു ചൊരിഞ്ഞു കളിച്ചുകെൌ 
ണ്ടിരുന്ന രാധയുടെ മുഖം തുടുത്തു. അവള്ടെ ഷണ്ണൂക 
ളില് കണ്ണീര് വടിഞ്ഞു. 

രാധ കൃഷ്ണനെ സംശയിച്ചു, പഴിച്ചു; പരിഭ 
വിച്ചു: ഇപ്പോഴകേടെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്മ. “വേണ്ട 
രാധേ; പരിഭമിക്കണ്ട. പശ്ചാത്താപം പാപമോചന 
മാണു. ജലസേചനം കൊണ്ടേ വിത്തു മുഭഷ്കയുമുമ.അ 
ഥവാ നിന്െ രസ്നേഹചൈതമ്പ്യമല്ലേ കണ്ണനെ ഓട 
ക്കുഴലില് ക്രടി പ്രവഹിക്കുന്നതു ? രാധയുടെ അസ 
ന്നിധ്യത്താല് അതൊരു നിര് ജീവസാധനം മാത്രം! 
സമാധാന ടക. നിന്നെപ്പ്ിരിഞ്ഞുണ്ടോ ആ ലീലാ 
ലോലുപന് വിളയാടുന്നു? ചെല്ലുക, അങ്ങോട്ട തന്നെ 
ചെല്ലുക. അതാ ലതാഗൃഹത്തിന്െറ മുമ്പില് കണ്ണൂന് 
നിന്നെ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. 

രാഥയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു മനം കലങ്ങിയ തരു 
ലതാദികളോട്ട് അനുതാപഭാവം പോലും പ്രകടിപ്പി 
ക്കാതെ അവ€ം അവളുടെ രമണനെ പ്രാപിച്ചു. അവ 
ഭൂടെ നീലാംബരമദ്പതിയില് കണ്ണന്െറ പീതാംബര. 
വും കണ്ണനന്െറ കായാംപൂമേനിയില് അവളൂടെ കനാ 
കശരിരവും ഭന്നായിച്ചേര്ന്നു ഒരു വര്ണ്ണുമായി ഗു 

വേണുഗാനത്തിന്െ റ ഹാമുഖം ഓരുട്ടുകൊണ്ടടഞ്ഞു. 
പ്രതിദ്ധവനി മാത്രം വെളിയില് വയിച്ചു. 

[1] 
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പ്ര. (2 ധ്യ ഠാ ധരവയ൪൦യ ൨൨.൨൩. ൨യ 
ചി 
കി 

൫ നം ക്ട .പ്ര് 88 1ംം: 
॥114്വം : 

(സഠാ്മാറഥന്ന ൯ അല്സസ്റാമ്ല. ) ന് 

80൧1൧൧ 01 ൧1. 7ഠഅട. ് 
10ദട]ദ1ദ9ണ്ലി 7. 14൭9൭1൨37൩ 1:90. , ഥഠഴാഠദട, ൪ഡി൦൩. (൩൩൦) ലം 
1. €.. ദഠഡ്ബാിദ൩ ൧൭3൩ 1:90., ദദി൨൦ 1200ഠന്ദ൦, ദ്ധി. ല് 
്, ൩0379൩732൧ 3൩൨ 1:90., ൫31൨൦ 120761, റഥി൦൩. ച 
27ദ1യിദന 1. ധന 1:90, 1467൧, റഡി൦൩. ന 
1, 3. 1491൨൦൭൩ 1൮ 2:99. 7767൧൨3൩. റധി൦൩. 
€. 31ഷടിമ്ദ 7ദബിവി:ട07, 1:90. 19007) 240361. 14463825. 11൨0൧൩൭൭ 5ഒധ1൧൨ & 0൦. 1/9. 

റയിം൨. 
ൽ ൧ൂ. 1 ബി: 1:90, 139൩1: ൮൮0൩, (143 102125) ക 

൧ പ്പ്; റ പപ്പു വാധട്ടട വസ്പട്ടള്ന്ാ, 
ദഠദ1ഴടട 1ല്യാഠദ്ട 2! 11൨൭൦ 401ഠ്ബ ൭൭൭ 

ള്... 

ടട. 

ദവ യഡയയിയയവവവയവയധവ൨വധയധയവയയയയയയവയവവയയ 

(വധ ൧ഠഠഠഡ്ബ/. 1% 11:൭൪ [0ദഇഠദ്॥/ട:- 6 സഠ൩ട % 
3൭7൩99 133൨1 £,ഠഠഠഥ്ന 22% ൽ 2 7; 

ൽ ന 4 ന ഷി 

1 ൫യയഡയ൨ ൨൯൪ധയയ്വ്യ്ഖ്യയയ്ചമഖധധധ്ധദ്ം മപധ വവ്ം വ൭൭യ്വധ്യ്യ്വവയ്വയ്യ൨ദ്യ്യ്൨വയ്യ്യഖയവ്യ' 

1 ഹട ൦൭.൭... തം രം ഭയ്യ ചരം എംഎം. ൦ പിട ടം 1 

29 ൯൧5൭ ട്വ 
൮ ലാധ ഖ്ലല ദല 0ഥ ്ഥഥ്ധട൨ഥ ടേ ട്വ ൨0൦ 70 പ്ല 

ഒല ഒഥഠി 00൦ ഉഡി ഗേ 10൭ ൧൦ ടല ഓട ബട 
15 27ലി൦൦ഠി 11165 1945 3ചംഥ൦൦ 5൨.൦, ന്ധ 27ലിമെടലറി (൨ ൩ ഡെ. 
1202ലട0ള൮ ൧൧0൮൧൦ ഡിം 

8186:8181൭ 81. 18 

റു 

൧5502 42 10 5. 31,49,94,016- 
101൮ ക ൭8ല8 പ 8:14,08,655 
141൦ ഫറ 1116ലിമറെവട [നാന ഥി  .41,59,635 
ലിഖ്ഖട ഖി (1945) ി 99,917,909 
17൯ മറേ ച 2:94,19,953 

1നനെ൭൦ മ 1സ2റി ര്ന്ന 1945  1.19.81,444. 

പുസ ട്ടെ 
ശട. 1210367342 

00 8 പ്രല988..പട, 05-00 8.88 
പടാ ൭40089. 888. 

൧/൪ 070:- ൧07൭670247 0/70൧:- 

ഗ്രന 901ഥ4ട് ഗാധട്പഥ। 8൧05 ( 
6-2, തയ ബപ കലി 1. , 107, ൧൧൦൩൦൦ 50൧൦൦. 

്വഡന്നമ. 6. 7., 1140൧125. 

52/-൧0൨൪:- ഗദഥസ്൩2മ൦൧൧, നആ്ധസയസ്സിക. 
ട്ട ടിം ടം അം ഘം കം൭ ൭... ം.-൭. ത... ൭൦ ൭: ടം. [ടം പ പതു ത, ളം ൭൭൨൭൦ 
 ] ടം ജി. [ [പയ റ് എ... 5... എത എം ൦ ന ടു കം.൭ം൦.൭ ൭-൭ കഹ് 1: ഘി ഷ്ടം ടം 
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റ ളം ന ഞ് ത്തത് അ 

(2 ലയാള ഭാഷയില് താനര്ഘങ്ടമായപലഗ്രന്ഥ 
ഞ്ങഭൂ.ടെയ്യം കത്താക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തെപ്പുററി 
ഒരു സ്ഥൃലജു ഞാനം പോലും ലഭിക്കുന്നതിനു പ്രയാ 
സമായിരിക്കുനസ. രാമചരിതം. കൃഷ്ണഗാഥ, രാ 
മായണം ചമ്പ മുതലയേവ രചിച്ചിട്ടുമ്മു കവികളു 
ടെ നാമധേയം പോലും നമുക്കറിവില്ല. തുഞ്ചത്തു ഗു 
രുപാദരുടെ ജുഷ്ഷദേശം നിര്ഞ്ണ്ൂയിക്കഒ ട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കി 
മും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ നാമവയം നി് അ 

ജു ഞാതമായിത്തനൊയിരിക്കുന്നു. തുഞ്ചനന്െറ ജീവ 
ചരിത്ത്തെയും കവിതകളെയും മററും പററി പ്രസ്താ 

വിക്കുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്നു നാം കാണുന്നുണ്ടു് . 
ഇവയില് പരേതനായ സാഹിത്ചൃപഞ്ചാനനന് പി 
കെ നാരായണപിള്ളയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥവും, 
ഡാക്കൂര് സി അച്യൃതമേനോന് അവര്കളുടെ ആം 
ഗ് മേയഭാഷയില് എഴുതിയിട്ടുമ്മതാണെങ്കിലുംം അ 
തിവിശിഷ് ടവും, സാമാന്യം വിപുലവുമായ മറെറാ 

രു ഗ്രന്ഥവും പ്രതേ കംസ മത്തവ ങ്ങളാണ്. ഡാക്കൂര് 
സി അച്ചൂതമേനവന്െറ അനര്ഘഗ്രസ്ഥത്തിനു ഒരു 
മലയാള വിവത്തനം ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകാത്തതു ശോ 
ചനിയമത്രെ. അനഥാ ആസ്വാദ്യങ്ങളുായ ഈ രണ്ടു 
ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിന്നു പോലും എഴുത്തച്തുന്െറ ജീവ 
ചരിത്രത്തെ പ്പുററി വളരെയൊന്നും ഗ്രഹിക്കാന് വഴി 
യില്ല. അതി 2 നാം ഇനിയ്യം ഐെതിഹഫ്യങ്ങളെത്തന്നെ 
ഉപജീവിഭക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
. ഐതില്യയങ്ങഥം അധികവും അല്പ്പുമാത്രവാസ്തു 
ങ്ങും അതിശയോക്തിസമ്പൃര്ജ്ണൂങ്ങളുമായിരിക്കാ 
നെ വഴിയ്ക്കു. എങ്കിലും അരവ തുഛരങ്ങളായ ഇതര 
തെള്ളിവുകടെ സഹായിക്കുന്നപക്ഷം ചരിത്രങ്ങളായി 
ത്തന്നെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു”. ചിലപ്പോറം അ 
വ കേവലം സകങ്കല്പ്പസ്തഷ് ടക്ങളായും തീരാവുന്ന 
താകുന്ന. ഐതിഫ്യത്തില് സുചിപിക്കുന്നതു 
പോലെ , അനാഥമായ ഒരു ഗ്ൃഹത്തിലല്ല എഴു 
ത്ത ച്ലന് ജനിചിട്ടുമ്മതു”. വിദുഷാഗ്രേസരനും, അ 
നേകാന്തേവാസിക"മോടുക്രടിയ ആചാര്യനും രാമനാ 
മാവുമായ ഒരു അഗ്രജന് തത ഗൃഹത്തില് ഉണ്ടായിരു 
ന്൯വല്ലയൊ. അക്കാലത്തെ ജനങ്ങറം “മൂത്തുനരല്വ ഗ്മ 
രത്വപത്തെക്കുഴികത്തി മറിച്ച"വരല്ലായിരുന്ന. ഗ്രരുക 

,$ംബങ്ങറംക്ക് ഒരു പ്രതേക പദവിയും, ദരിഭാതീത 

(ഡി. പത്മനാഭനുണ്ണു!. എം. എ.) 

മായ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാഠില്ല. അതി 
നറല് എഴുത്ത്ലുന്െറ ജനനം ഒത സാമാന്മ്യകുടുംബ 
ത്തിലായിരുന്നവെന്ന് ഇതരതെകള്ളിവുകഠം ഒന്നും ക്ര 
ടാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. എഴുത്ത 
ക്ലുന്െറ ശൈശവത്തെപ്പററിയുള്ള മറെറാരൈതിഘ് 
.൧ില് അദ്ദേഥം നമന്പ്ൃതിമാര് വേദം ചെൊല്ല്ിക്കൊ 
ണ്ടിരുന്നതു കേട്ട് കാട്ട് , കാട്ട് (അബദ്ധം )എന്ന പഠ 
ഞ്ഞുവന്നിരുന്നതാണു , ബാല്യത്തില് തന്നെ സംസ് 
കൃതഭാഷയില് ്ൂര്പ്പത്തി സവ്പാദിച്ച എഴുത്ത്ഛൂന് 
രറ്യ്യല്പന്നുന്മാരായ ചില നമ്പൃരിമാരുടെ വേദോ 
ാരണത്തില് തെറ കാണുകയും നിരംകശം പ്രസ്താ 
വിക്കയം ചെയ്തു എന്നു മാത്രമേ ഈ ഐതി ഹ്ത്തി 

നു തഅാര്ത്ഥമുമളേ. അതിശഭയോക്തിസ്പര്ശം കെ 
ണ്ടു ബാല്യം രശൈശവമായിത്തിന്നപേഠയി. എഴുത്ത 
ച്ലുന് വവിയൊരു മദവപാനിയായിതന്നെന്നത്മതാണു 
വേറെ ഒരു ഐതിഹ്യം. ഇതിലും വല്ല വാസ്തവവും 

ഉണ്ടായിരിക്കാം. എഴുത്തവ്വുന് ഒരു എഴുത്തുപങ്ളി 

ആരാനും ഒരു കവിയും മാത്രമായിരുന്നിരിക്കാനിഭ 
യില്ല. ജ്യോതിഷം സര്വജനങ്ങറംക്കും ആവശ മു 
മു ഒരു വില്ല്യയായിരുന്ന. ഏതു കൃത്യം ആരംഭിക്കു 
ന്നതിനും “നല്പഭനരംനാക്കക??” അന്ന പതിവായിരു 
ന്ന. ഏതു ശിശു ജനിക്കുമ്പോഴും ജാതകമുണ്ടാക്കുക 
യും ചെയ്കവന്നു. ഇങ്ങനെ മുഛൂത്തം ജാതകം മുതലാ 

യവ്യ്കകു' ജനങ്ങറം ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആശാനെത്തന്നെ 
യാണു സമീപിക്കാറുള്ളതു്. അപണ്ഡിതന്മാരായ 
ആശാന്മാര് പോലും അല്പ്പം ജ്വോതിഷം അറിയാ 

ത്തവരായിരുന്നില്ല. പണ്ഡിതനായ എഴുത്ത വ്ലുന്െഠ 
കായ്യയം പിന്നെപ്പരവാനുമില്ല. അതുപോലെ ശു 
അവയ്യയനു' ആയ്യര് വേദത്തിലും അറിവുണ്ടായിതന്നെന്നു 
മഹിക്കുന്നതില്പും വലിയ തെററില്ല.. ഈ രണ്ടു വി 

ഷയങ്ങങ്കിലും എഴുത്തച്റുന് ഓരോ ഗ്രന്ഥം ര 
ചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതു കേഠംവി തീരെ അവിശവസി 
ക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിനും പുറമെ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രി 
കനും. താന്ത്രികനും ക്രടി ആയിരുന്നിരിക്കണം. ശര 
ക്തിപൂജ മാന്ത്രികന്മാക്ക സര്വസാധാരണമായ ഒരു 
ഉപസേനാമാര്ഗ്ഗുമായിരുന്ന. മദ മാംസാദികം ദേ 
വിക്കു നിവേഭ്യ്യമായി അര്പ്പിക്കുകയും, പുജകന് അ 
വ പ്രസാദമായി അനുഭവിക്കയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടു”. 

കന്ത് കിം 



തന്തെത്്ത്ത്ല്ന്ത്തന്” 

ന്ന്തത്തത്ത്ത്ുന്തനന്ന്്ന്ന 

198 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠം വിശേഷാല് പ്രതി 1946 

ശാക്തേയനായ എഴുത്തഛനെ മദപാനി എന്നു ത ; കൃഷ ണധഡം കണ്ണൂര് രപ്പുണികരുടെ രാമായണം 
ഭവിരോധികഠം തന്നിമിത്തം അധിക്ഷേപിച്ചവന്ന | മുതലായ പൂര്വകാല്യ്യഞ്ങളൂ.ം. പ്രദ്്യക്ഷഫലദാനുപ്രസി 

തും അത ശയോക്തിയേടേക്രടി ഐതിഘ്യത്തില്  ഒധിയുത്ളു ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രസാമ।പ്യ്യവും, പൂന്താനം 
സ്ഥലം പിടിച്ചതില് അത്ുുതക്കലെഴുവാനില്ല. ഏങ്ങ , മുതലായ ഭശതകവികളുമായുള്ള സംസര്ഗ്ഗം എഴുത്ത 
നെയ്യം തുഞ്ചന് ഗുരുപാദര്, വിവിധഭാഷകളില് പ ഛനെ ഭക്തിമാര്ഗ്ഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു പ്രേ 
ണ്ഡഥിതനും, വേദദവദാത്തങ്ങജിലും മന്ത്തന്ത്രങ്ങളി ' രിപ്പിച്ചിരിക്കണം. മേല്പ്പത്തൂര് ഭട്ടതിരിയുടെ വാത 
ലും ജ് ഞാനവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചവനും, വൈ , രോഗം ഭേദമാകുന്നതിന ട് മത്യ്യ്യം തൊട്ടുകൂട്ടണ"” 
ട്യവും ജ്യോതിഷവും കൊണ്ടു കൈകാരരേം “ഖ്ലെയ്തിരു മെന്നു എഴുത്തന് ഉപദേശിക്കുകയും; തദനുസര 
ന്നവനും, പൊതുജനങ്ങളെ വില്യാസമ്പന്നരാക്കി അ ണം ഭട്ടതിരി ഗുരുവായ, ര്ഭജനത്തിനിടയില് ഭാഗവ 
വരുടെ ആദ്ധ്യാത്മികവും സാന്മാര്ശഗ്ലിക്കവും ആയ നി. ! തകഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുടത്തി തന്െറ വിശിഷ്ട 
ഷ്ഠകളെ ബലപ്പെടുത്തി ദേശത്തിന്െ റയും, സമുദാ ! കൃതിയായ “നാരായണീയം?” നിര്മ്മിക്കുകയും, അതു 
യത്തിനെറയും അഭ്്യദയത്തിനു ഭവണ്ടി - പരിശ്രമി । കൊണ്ടു് ആയ്യരദരോഗ സഖും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു 
ച്ചിരുന്നവനും, സമകാല്പിക്മാരായ പണ്ഡിതന്മാ ; തായും ഐതാി്യമുണ്ടു് . അതിനും പുറമേ മാമാങ്കം 
രുടെ പ്രശംസയ്യൃം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ് നേഹത്തി ത്തിന്െറ അനത്തരഫലങ്ങളായി നാടുവറഴികരം ത 
നും, പെതുജനങ്ങമുടെ ആരാധനയ്യം, വിരേറധിക ിലുണ്ടായ പുല വലിയ കലഹങ്ങറംകൊണ്ടും., വി 
ജൂടെ ഭയത്തിനും, എല്ലാവരുടേയും ബഹുമാനത്തിനും | ദേശിയരായ പോര്ട്ടഗിസുകാരുട്രേയം മററും ഭൂപജാ 
പാത്രീഭവിച്യ സര്വജനമാന്പ്യനായ ഒരു പുണ്വപുരു | പങ്ങാംചൊണ്ടെം വര്ഷകലേനദിപോലെ കലങ്ങിമ 
ഷനുമായിരുന്ന. റിഞ്ഞിരുന്ന കേരമത്തിലെ അന്തരീക്ഷം സമാധന 

ഇന്നു ജനങ്ങറം എഴുത്തഛനെ ഒരു അസാമാന്യ | സംപൂര്ണ്ണുവും, പ്രസന്നവുമായ ഒരു ശരല്ക്കാലത്തെ 
ഭക്തനും, അദ്വിതീയനും, അനുഗൃഹിതനായ കവി | കാംക്ഷി ച്വിരുന്ന കാലത്താണു് എഴുത്തഛന് ജീ 
പുംഗവനുമായിട്ടാണു വിചാരിച്ചുപോരുന്നതു്. കേര | വിച്ചിരുന്തെന്നും, ആ പരമഫഹംസന്െറ പഞ്ചവര് 
തത്തില് മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സോപാനത്തില് പാ ണ്ണൂക്കികിയുടെ കളമധുരധനം ജനുസാമാന ത്തിനെ 
ഭിയിരുന്ന ജയദേവകീത്തനങ്ങമം, ചൊശ്ശേരിയുടെ ഫ്ര്ദ്യ ത്തിനു ഭക്തിയും ശാന്തിയും ൭ല്ഭവിപ്പിക്കുന്നു 
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1936 പാരഭദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്രതി. 

തിനു സമര്ത്ഥത്കകാകയാല് അവ കാലത്തിനും ദേശ 

ത്തിനും ത്വ ന്താപേക്ഷിതങ്ങളായിരുന്നെന്നം ഡാ 

൪ ആപല്പുതമേനോന് വാദിക്കുന്നതില് വമുരെ പര 

മാര്ത്ഥമുണ്ടു . തന്നിമിത്തം നിഷ് ക്കളങ്കനും ഭക്തനു 

മായ എഴുത്തഛന് ജനതയ്മു ഭക്തിമാർഗ്ഗം ഉപദേശി 

ക്കുന്നതിനായിട്ടാണു രാമായണവും ഭാരതവും എഴുതി 

യിട്ടമ്മതു്. അട്ടേഹം കവിയശപ്രാര്ത്ഥിയായിരു 
ന്നെന്നു തിത്തുപറവാന് നിവൃത്തിയില്ല. 

ഒരു മഹാസമുഭത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗം 
രംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു” ഇളകിമറിഞ്ഞും. 

ല്ലോലമാലകഠംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, വേഠൊരിടം പ്ര 
രാന്തസുന്ദരമായും ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ഏഴുത്തഛ 
ന്െറ ഭാഷാരീതിയും ഗംഭിരവും, സുന്ദരവും, ശാന്ത 

ദയം, ലളിതവുമായി അവസഭരാചിതംപോലെ മാറി 

. ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
വാരിധി തന്നില് തിരമാലകമെന്ന പോലെ 
ഭാരതി! പദാവലിതോന്നേണം.. കാലേ കാലേ" 

എന്നു രാമായണത്തില് അടട്ടേഹംചെയ്യുന്നു പ്രാര് 
ത്ഥന ഫലവത്തായിത്തന്നെ പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഭീഷ് മഭ്രോണകര്ഷ്ണുപര്വങ്ങളില് വിവരിക്കുന്ന യു 
ദ്ധാരീതി ഏകദേശം ഒന്നതന്നെയായാലും വര്ണ്യവ 
സ്തൂവിന്െറ പൂര്ണ്ണുപ്രതീതിക്ക് ആവശ്ചമുത്മ ശബ്ദാര് 
ത്ഥാലങ്കാരങ്ങമുടെ സമിചിനമായ പ്രയോഗംകൊ 

“ണ്ടു അവയില് ഓരര വരിയും അഭിനവമായി വാ 
'യനക്കാക്കു തോന്നുന്ന. 

ട്ക്ഷയനേഛഷഃണമന്നവതാമുപൈതി 

ഉത്തുംഗത 

മറുഭാഗം ക 

തദേവരുപം രമണീയതായ:"” 
എന്ന മാഘകവിയുടെ സദ്ദയ്യനിര്വചനം സ്വികഠ 
യ്യമാണൈങ്കില് മലയാള ഭാഷയില് എഴുത്തവ്വുനേറതു 
പോലെ ആപാദസുന്ദരവും. അത്മുല്കൃഷ്ടവും, ആ 
ഹ് ളാദമയവ്യമായ ഭരു കവിത വേറെ ഇല്ലതന്നെ, മ 
ലയാളത്തില് ആയ്യഴെഴു ത്തു നടപ്പാക്കിയതും, മണ്ടി 
പ്രവാളത്തിലെന്നതുപോലെ പാട്ടുകളിലും ലളിതവി 
ഭശംത്യന്തങ്ങളായ സംസ് കൃതപദതങ്ങറം ഉപയോഗിച്ചു 
തുടങ്ങിയതും, മലയാളപ്രകൃതികളേട്ട് സംസ് കൃത 
വിഭക്തിപ്രത്യയത്ങറംചേത്തു് പ്രയോഗിക്കുന്ന വി 
ലോമസമ്പദായം തെററാണെന്നസ്ഥാപിച്ചതും, സം 
സ് കൃതവൃ ത്തശാസ്്ലത്തിലെ മാത്രാ൯ിയമം തമിഴു 
ത്തങ്ങളില്ക്രടി പ്രവേശിച്ചു കിളിപ്പട്ട് മുതലായ 
പുതിയവൃത്തത്ങരം നടപ്പില് വരുത്തിയതും എഴുത്തച്കു 
നണെന്ന കേരളപാണിനിയത്തില് പ്രസ്ലാവിച്ചിട്ടു 
ണ്ടു". എന്നാല് ഇവയൊന്നുംതന്നെ എഴുത്തച്ചന് ചെ 
സ്്ിട്ടുള്ള പരിഷ് കാരങ്ങളല്ല. അട്ദേഹത്തിന്െറപൂര്ല 
ഗാമികളായ പല കവികളും ഇവയെല്ലാം ആടരിച്വി 
രുന്ന. ശങ്കരാചചായ്ക്യരുടെ കാലത്തിനിപ്പുറം ഇത്രമാ 
ത്രം ആഭ്ധവാത്മികതത്വങ്ങളെ വിതരണംചെയ്തിട്ടുത്ള 

മറെറാരുകവി കേരളത്തി ലുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വയം പാഠ 
ഠരാലസ്ഥാപിച്ചും അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദി 
ചം കേരളത്തിന്െറ നാനാഭാഗത്തും വില്ലരാപ്രചര 
ണുംചെയ്തുന്നു തിനു " ഏഴുക്തച്കുനും സരി ച്വിട്ടുണ്ടു. 
ഈ വിഷയങ്ങളിലാണ് നമുക്കു് എഴുത്തച്ഛുനോടുള്ളു 
ആധമര്ണ്യും. 
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ആന്ന്ന്ത്നന്്ന നനനന്ത്ണ 

280 പരരദ്ധ്വനി തിരുനാഠംവിശേഷാല്പ്പതി 1946 
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ലു പു 
1൮30 പാരരദ്ധ്വനി രത്ിരനാറം വിശേഷാല് പതി [11 

വ്പമ്മിവാസലില്നിന്ന കണ്ടായ്ക്കും വൈല്ലൂ 

ത കമ്പി നീട്ടന്നതിനുള്ള ഗോപുരക്കാലുകം ഓ 
രോ സ്ഥലങ്ങക്കില് സ്ഥാപിച്ച നിലയില് അആജ്ലകഠം 
രണ്ടുമൃന്ന കഴിഞ്ഞു. നെടുംകതിരയുടെ ഇടത്തണ്ടു 

പോലെ ആകാശംമുട്ടെ ഉയരുമാറ് ഒട്ടുവളരെ ഇതരുമ്പ 

രുപ്പുടികഴും നെടുകയും കദുകെയ്യം ഏക്കോണിച്ചുംചേ 
ത്തു ഘടിപ്പിചിട്ടമ്മ ഈ നാല്ക്കാല്തുഃ ണകളുടെ ഉ 
പയോശത്തേപ്പൂററി പലതം പലവിധത്തില് സംസാ 
രിച്ചു. സ്ഥലവാസികഠം അതിനു മുമ്പ് ഒാഞ്ങനെയൊ 

ന്ന കണ്ടിരുന്നില്ല. ആലപ്പുഴ വെള്ളിച്ചകാളിക്യ്ണ്യ തു 
ല്യം വിളക്കു കാണിക്കുന്നതിനു ഇതരുമ്പശഗോപുര 

ങ്ങളാണ്” അവജെല്ലാമെന്ന സമിപസ്ഥജനങ്ങളും വ 
ഴിയാത്രക്കാരും പരസ് പരം പറയുമായിരുന്നു. അതി 
ന്െറ മുകളില് ക്രടി കമ്പിയേല് ചവിട്ടുവണ്ടി ഓടി 
ക്കന്നതിനാണെന്നു വേറെ ചിലര് പഠഞ്ഞും 

അധികം താമസിയാതെ ഗോപുരക്കാലുകളുടെ 
മിതെ ക്രടി ഇലക് ട്രിക്ക് കമ്പികഠം മുന്നനാലെണ്ണൂം 
നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അല്പ്യോഴചം തആഭൂക0ം ഓരോ 
അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. 

_ പബ് ജിക്കു റോഡ, വക്കത്തു വിലങ്ങനെ കമ്പി 

നീട്ടി നില്ല്യന്ന 196-ാം നമ്പര് ഗോപുരക്കാലോടു് ഏ ! അവ൯തുനിഞ്ഞില്ല. തേവനും ആ കുട്ടികളുമായി അ 
താണ്ടു് ഒരു ഫര്ലോങ്ങു സമീപിച്ചു താമസി ച്ചിരുന്നു ത്ര പൊരുത്തത്തിലല്ല കഴിഞ്ഞുക്രടിയതന്നുത്. അവ 
തേവല്പ്ുലയനു് അതിലൊന്നും തത്ര വിശവാസം വ | ൪ അവനെ റോഡില് കങണ്ടുമുട്ടുമ്വേറൈക്കെയും മറ്റ് 
ന്നില്ല. പലപ്പോഴും പുല്ല പഠിക്കുന്നതിനായി ആ ചില പരി ഹാസകുക്ഷികളോടൊല്പം ട്ക്രഹോയി? 
ശോപുരക്കാലിനന്െറ ച്വവട്ടില് വതമ്ചോഴൊക്കെയും എന്നു ക്രകിവിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്ക മായിരുന്ന. എ” 
ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഈ ഇരുമ്പുനാല്ക്കാല്തുണുകൊണ്ടു് ഴുപത്തഞ്ചിനെറ കാഴ്ചക്കുറവുമ്മ തേവന് ക്രഹോയിവി' 

ട്തമ്പരാക്കന്മൊര് തആകായത്തു കേറാമ്പോകയാണേഠ" ളി കേഠക്കുമ്വേറം കണ്ണൂം മുഖവും നോക്കാതെ ക്രട്ടം 

എന്ന് അവന് തന്നത്താന് പഠറയ്യമായിരുന്ന. രാവി അടച്ച പുഴുത്ത ചീത്ത പറയും. ഭാഷ്്യ എഴുപതു കഴി 

ലെയും വൈകന്നേരവും അതുവഴി കടന്ന പോകുന്ന | ഞ്ഞ തേയിപ്പുലയിയും അവം പഠിച്ചുലചിട്ടുമ്മു ശക 
ഹൈസ്തൂം വിദധാര്ത്ഥികരം ഗോപുരക്കാലിന്െറ മു | രവാക്കുകഠം എല്ലം ഉരുവിടും. കട്ടികറം അല്പ്യോം 
മ്പിലായി റോഡ്ധില് ക്രട്ടം ക്രടിനിന്ന് തഅതിന്െറ ഉ  ക്രട്ടം ഹോയി* മുഴക്കും. തേവന് മണ്ണുവാരി എറീ 
ച്വിയില് നോക്കിക്കൊണ്ടു” ഇംഗ്ളീഷില് എന്തൊ യും. കുട്ടികരം ചിരിധ്വകെരണ്ട് വീണ്ടും “ക്രഷ്ഥേഴ' 
ക്കെഭയോ പഠയുന്നതു പലപ്പോഴും തേവന് കേട്ടിട്ടു | യി" ശബ്ദും ആവത്തിക്കും. തേവന വെട്ടുകള്ുമായീ 
ണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്െറ ഉപയോഗത്തേപ്പുററി ആ ! പികെ ഓടും. കുട്ടികരം പദ്ചകടക്കും. ഇങ്ങനെ പ" 
ഖികൂതിക്കുട്ടികളോടട" എന്തെങ്കിലും ചോദിപ്പാന് പ്പോഴും. നം ₹ 
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എന്നിരിക്കിലും ആ കാലിന്െറയും കമ്പിയുടെ 
ഖും ഉപയോഗം എനത്താനെന്നു തേഖനു് അറിയേണ്ടി 
യിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ സതാം കുട്ടി കറം ആതു 
വഴി വന്നു ഗോപുരക്കാലിന്െറ മേല്ഭാഗത്തേ ക്കനോ 
ക്കി എത്തൊക്കെയാ പഠഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്ന. തേവ 
ന് അടുത്തുചെന്നു” പണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മല്ലാദയോ 
ടുക്രടടി വിനയപൂര്വം ചോദിച്ചു: -- 

ട് ദംധൂതമ്പാക്കന്മാരെ ഈ ഇരുമ്പു പാര :ക്കാലെ 
ല്ലാം ഇത്ങനെ കെട്ടിപ്പെറക്കി തറച്ചുനിവൃത്തിയിരിക്കു 

ന്നതെന്തോന്നിനാ! സക്കസകളിക്കാണോ. തമ്പ്പാക്ക 
ന്മാരു പഠിത്തക്കാരല്ലിയോ. ഭരഭപ്പാഴെല്ലാം റിയാ 
മല്ല്യ 

വിദ്യാര് ത്ഥികറം ഇംഗ് മീഷില് എത്തെക്കെ 
യോ പരസപരം സംസാരിച്ച. തേവനെ മയ പ 
ലപ്പ്രിക്കുവാന് അവര് ഗ്രഡ്മമായി നിശ്ചയിച്ചു. 

ക്രടടത്തില് പ്രമാണി പറഞ്ഞു --“തിരുവനയ്തപു 
രത്തിരിക്കുനന പൊന്തനതമ്പരാനോടു വത്തമാനം പറ 

യുവാനാണു " 
* പൊന്നതമ്പാനോടു തമൃതാരിക്കാനോ. 

നമ്പഴക്ക! 
& അതേ. ആക്കം തിരുസന്നിധിയില് സങ്കടം ഉ 

ണത്തിക്കാം.” 
ട്ഈ തുണേക്കൂടാണോ തങ്കടം ഒണത്തിംഭഒന്ന 

നി അഃ ത 

ട് അതെങ്ങനെയാ കൊച്വമ്പാനെ?" 
വിദ ാര്ത്ഥി പ്രമാണി പറഞ്ഞുകെടട തു: -- 

ടനാല്യ കാലുമ്മുതില് വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയ്കൂര്മ 
കാലിന്െറ ചുവട്ടില് അരിവാളോ മററു വല്ല ഇതമ്പ 
കഷ ണമമാകൊണ്ടു് അടിക്കണം. അടിച്ചുകഴിത്തൊി 
ട്ടു പൊന്നുതമ്പുരാനോട പറവാന്ുമുമ സങ്കടം മുഴുവന് 
ആനു ന്നി ചവട്ടിരപമ്യെപപറഞ്ഞുകെറത്ളുടനം.” 

ഷറല്വാലോ ചിച്ചിട്ട തേവന് ചോദിച്ചു: -- കം 
രിക്കാടി കടിച്ചിട്ട് അടിയന് ഇന്നു മൂന്നു ഭതാസമാ 
യി. ഒരു ചീനിവേരുപോലും മാടത്തിലില്ല. കരി 
ക്കാടിക്കായിട്ടു വല്ലതും ചോദിച്ചാല് പൌന്നതയ്പ്ാന് 
ത്തരുമോ. കൊച്ചമ്പ്യാക്കന്മാ വേണം പ്റത്തുെത 

തരാന്.” 
& തരാതിരിക്കാനെന്താ. നമ്മുടെ പൊന്നതമ്പരാ 

നല്ലാതെ മറരു വല്പവരും നമുക്കു തരുവാനുണ്ടോ? ഇ 

ല്ലം നമ്മുടെ അന്നദാതാവും രക്ഷിതാവും എല്ലാം തി 

രമേനി തന്നെയാണു.” 
** അപ്പോം അടിയന് കരിക്കാടിക്ക വല്ലതും 

ചോദിച്ചു തങ്കടം ഒണത്തിച്ചാല് പൊന്നുതഡ്വാനെ 
ഞനെയാ തരുന്നതു. അടിയന് ഈ വയയഡ്തരുകാല 

തെരത്തൊരത്തു പോകേണ്ടയോ?? 
പ്രമാണി മറുപടി പറഞ്ഞു: --*തിരുവനതന്തപ്യര 

ത്തു പോക.യേ വേണ്ടാ. നാമെ വെമ്മവ്വുറം വീഴു 
ന്വോറം തൂണിലടിച്ചു സങ്കടം ഉണത്തിച്ചാ മററ 
ന്നാം രാവിലെ കടലാസില് പണം പൊതികെട്ടി 
കന്പിക്കാലിന്െറ ചുവടില് വന്നിരിക്കും. ചില 
പ്പ്രോഠം അതിനകത്തു” ഉടേദഗസ്ഥന്മാരുടെ എഴുത്തും 
കണ്ടേക്കും. മറെറാരു മനുഷരും ഇക്കായ്യം അഠിത്തു 
പോകരുതു . അറിഞ്ഞാല് രൂപാ മുഴുവന് അവര് ത 

ആക്കു 

] 

ട1ിധെടത്തു യും. സങ്ംകുണത്തിച്ചതു ത്േവപ്യൂവ 

യന്; രുപാ കിട്ടിയതു വേഠെ വല്ലവക്കം എന്ന വര 

രുതു. ത മാസം മുഴുവന് സക്ംടമുണത്തിച്ചാല് ഒരു 
മടി:ിവ ആപ കിട്ടും. പൊത്തിക്കുള്ളില് എഴുത്തു 
ണ്ടെങക ൯ ആതു ഞെശ്ങമക്കൊണ്ടു മാതമേ വായിപ്പ 
ക്കാവു. “പ്യക്കില് കയ്യും, രണ്ടവരെദക്കെ തറി 
യും. സര്വ തു കഴല്പുമറ യിത്തീരും." 

““അരിയനാം അരിയന് ഒരു പൂതരരാടുംപാ 
യത്തില്ല "” തേവന് മൈ രൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചു: - 
“കൊ ്ൃതമ്പുരാക്കു മര് മരറാരരോടും പറയരുതേ, പ 
ണം വരുന്ന തത്ങതി വെക്കിക്കായാല് ചരു കായ്യഃപറ 
ലും തേവനു കിട്ടത്തില്ല. പിന്നീട് ഇതിനെ മുട്ടീ 
ന്ന് ആളും മാറത്തില. എല്ലാത്തിനും കൊച്ചുതമ്പ) 

ക്കന്മാരുടെ തഹായമാ തഹായം.” 
പ്രമാണി ഉറപ്പ നല് ഒ, :--“*ഞത്ങാം ഒരു മന 

ഷരാടും പറയ കയില്ല. പാന്നതമ്പരാന് കല്പ്പി 

തരുന്ന രുപായില് ഒരംശം തങ്ങരക്കുക്രടടിഞ്ത 
ന്നാല് മനി.ദവണ്ട സഹായം ഖച്വെയ്യുതരാം" 

ക്രട്ടത്തിലുണ്ടിയിരുന്നു ഒരു വിഡ്മിച്ചട്ടമ്പി നീട്ടി 
വിളിച്ചു: --“കരഹേറയി, കോയി.” 

ഹട്ടി! നായിന്െര മോനെ, നിന്രല്ചനാ 
ഹോഷി" എന്നു്” അചറിക്കൊണ്ടു തേവന് അവന് 
നെടുടവടിയയമായി ആ കുട്ടിയുടെ പിറകെ ഓടി. 

വില്ല്രാര്ത്ഥികറം സമാധാനം പറഞ്ഞു ത 
വനെ തത്തു. പ്രമാണി വീണ്ടും ഉറപ്പ് നല്കി: 
“്ശോപി അല്ലെങ്കിചും അധിക പ്പസംഗിയാണു്. പ 
ക്ഷെ അവന് തേവനെ കോപം കണ്ടു രസിക്കു 
വാന് ഭവയ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണു. ശോപിക്കു 
തേവഭനാടു് ഒരു വിഭരാധവുമില്ല. ആട്ടെ, അവന്നെ 
ഞമത്കഠം നിലയ്ക്കു നിത്തിക്കെൊര്മാം. ഈ കായ്ക്യം അ 
വന് ഞരാടും പറയാതിരുന്നാല് മതിയല്ലൊ. അ 
താണല്ലെ കായ്യം. 

തേവന് പഞശ്ചാത്തപിച്ചു:--* അയ്യോ! എന്െറ 
കെരോപ്പ്യിഴ്ു, ആ പത്തി ഇനിക്കു പോയില്ല. ശോ 
പികൊച്ചുത മ്പ്പ രാ ന് അ ങ്ങനെ ക 
കിച്ച ഒന്ന പറഞ്ഞു.ഈ മുതുപെലയന് ര്രത്ത 

നരുക്വതതടയ ഒര -ഭേട്ടാഭടടജയ കടക്ക 
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“ങ്ങു ഷെമിച്ചാടപ്പോരാരുന്നൊ. കെ രമ [൭. അല്ലാതെ 
ഞാ അടിയാന് വിടകൊരള്ളുണ്ടത്ര് 
 *തേവച്പചുലയന് വിഷമിക്കേണ്ട, അവന് ഇ 

-ക്കായ്യയം ഒരു പ്രാണിയോടും മിണ്ടുകയില്ല. ആ കായ്യ്യം 
ഞങ്ങളേ റ൮ു. പ്രമാണി ഉറപ്പിച്ചുതന്നെ പഠഞ്ഞു. 

“ഞു കായ്യയം ഞങ്ങേററു"” കുട്ടികരം ക്രട്ടമായിവാ 
ക്കുകൊടുത്തു. 

പിഠെറദിവസം പ്രഭാതത്തിനു മമ്പ് തേവനും ഭാ 
യ്യും ക്രടി ശോപുരക്കാലിന്െറ ച്ചവട്ടിലെത്തി. സ 
മീപത്തെ അറനും വല്ല പ്പാണിയയമുണ്ടൊ എന്ന രണ്ടു 
“പേരും ചെവിവട്ടംപിടില്. ആരുംതന്നെ യില്ലെന്നു ഉ 
റപ്പണ്ടായതോടെ തേവന് അവന്െറ ഒരുപഴയ കൊ 
യ ഞആരിവാളിനെറ മാടുകൊണ്ടു ഗശോപുരക്കാലില് 
അട ച്യുകൊണ്ടു സങ്കടം ഉണത്തിച്ചു- 

“്തെരേറ്തരത്തിരിക്കുന്ന പൊന്നതമ്്യാം നം എ 
ല്ലാപാവക്കാംക്കും കണ്ണ്ിപ്പെട്ട തൈവമെ, കെളക്കാ 
നും നടാനും കൈയ്യാനുംവയ്യാത്ത ഈ ഇരുകാലികഠം 
ക്കു ഉടുക്കാീററപ്പുഴത്തുടണിയ്യം കടിക്കാന്തൊത്ളി കല്ല 
രിക്കഞ്ഞിയയമില്ലെ,, ആരുപോരും തെണേയി ല്ലാത്ത 
പാവപ്പെട്ട മുതുപെരലനും മുതുപെലേയിയയമാണെ അ 
ടിയങ്ങം"” തേവന് വകൂരെ മമനാവേദനയോടുക്രടി 
അവന്െറ നിസ്സ്റഹായതയേയ്യം കഷ” ടതയയയം സം 
ബന്ധിച്ചു ദീര് ഘദനരം തുടന്നു. തേമിയ്യം അരികില് 
പംകുകൊണ്ടു. 

അന്നു നാലുമണിക്കു” തആ വിദ്ര്ത്ഥികരം 
ഗോപൃരക്കാലിന്െറ സമീപത്തെത്തി. അലര് മമ്പ 
കൂട്ടി ആലോചിച്ചു” നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചു് ഒരു ചെ 
രിയ കടലാസുപൊതി വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ കാലി | 
ന്െറ ച്വട്ടില് പുല്ലില് മറച്ചുവച്ചു. | 

അടുത്തദിവസം കിഴക്കു വെത്ള വീശുംമുമ്പ തേ 

[| 
| 

| 
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എന്ദ 1] യന്ക്ണി ഉണ മ്തിച്ചു 

മുതലായ പാനീയങ്ങഠം ശയനമറികറഠം. 

൭ ൮ാസില്ംട,-- 1ദ്ധദ്ബാഴ ൭. ഠഠ 1.40. 
അം കുംഭം ഭം ഉംം ഏം 8൦ ഏം ഒം ഒം ഉംം ഉം; ഉം ൭- ഉംം ഉം ദംഭം മം മും ഉം ഉംഭും ഭും 

വനും ഭാരവയ്യം ക്രടി കമ്പിക്കാല് ചുവട്ടില് ഹാജരാ 
യി. പണം വന്നു ചേരുന്ന വിവരം ആ വികൃതിക്കു 
ട്ടി കം വല്ലവഭരാടമൊക്കെ പറഞ്ഞുപിടിപ്പിച്ചിരി 
ക്കഴമാ എന്നുരണ്ടു പേയം പരിഭ്രമിച്ചു. പണം വ 
ന്നിട്ടമ്മ ദഡവി ശവാസാത്താടുക്രടിത്തന്നെ തേവന് 
കമ്പിക്കാവിന്െറ ചുവട്ടില് തപ്പിനോക്കി 

്ഭണ്ടെടീ ഇതാ കിട്ടിപ്പോയി" ഞഹ് ഉദോവേശ 
ത്തോടുക്രടി തേവന് ആ പൊതി കൈയില്ലെടുത്തു. ര 
ണ്ടുഃപതരും വേഗം മാടത്തിലെത്തി. തേവന് പൊതി 
യഴിച്ചുഭനാക്കി. ഒരു വെര്മിപ്പുണം. അവന് കടലാ 
സ് മറിച്ചും തിരിച്ചും നോക്കി, ഒരു പണം മാത്രം. 

ട്വവ്യയകാരവമായിട്ട പൊന്നുയ്വാന് കല്പ്പിച്ചു 
തന്നതു ഒരു പനമല്ലേ. ഇതിനാണോ ഈ വെളുപ്പാങ്ക 
ലത്തു ഈ വാജെല്ലാം കെടന്നലച്ചെ”” തേയി ചോദി 

ട് പോടി കെഴട്ടകൊടിച്ചി നെനക്കുപുത്തംപോ 
തവുമൊണ്ഞൊ? പൊന്നുതമ്പാന് തആത്തിയമായിട്ടു ഒരു 
പണം കല്പിച്ചുതന്ന പും ഇനീം മൊറക്കു തരുമെ 
ന്നും കിട്ടുമെന്നമല്ലായോ അത്തം.” തേയി അതുശ 
രിയാനൈന്നു സമ്മതില്വ. പക്ഷെ അവാം അല്പം 
കായ്ക്യമായിട്ടു പറഞ്ഞു:- ഇ ന 

അറ ഈയല്യാടെ പൊളുന്നവായാ. രാച്ചിയമാകെ 
ഞ്ഞാല് യു 

“്നിന്െറയാ പൊളുന്നവായ്. വെളിക്കുമിണ്ടി 
യാ താമ്കൊല്ലും- "തേവന് തീര്ത്തുപറഞ്ഞും 

അടുത്തദിവസം വെട്കിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തില്യം 
തേ വനും തേയിയ്യംക്രടി ഗോപൂരക്കാലിന്െറ ച്ൃവട്ടി 
ഖെത്തി.പൊന്നുതമ്പരാനോടട അവരുടെകഷ” ടതകറം 

, അന്നു വൈകിട്ടും സ്ത്രൂറം 
കുട്ടി കഠം വീട്ടകളിലേക്കു മടങ്ങവെ കമ്പിത്തുണി 

സന്തു യ ുംളുംം രം പും മം രം രം 3൦ ശിം ഒംഏം ഏം (:൫- ഏം; ഉം ഏംകംഏം മം 

011 %11,4. 
ഒവഹാട്ടേല് കൈലാസ് 

ഏറഗ്നാകുളം ബോട്ടജട്ടിക്കു സമീപം 

മത്സ്യമാംസാദി ആഹാരവിശേഷങ്ങറം കാപ്പി, പായ. 
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നെഠ സമീപത്തായി അല്പനേരം നിലകൊണ്ടു. പ 
ച്ന്ിറത്തിദുമ്മ ഒരു കവറില് ഉമ്മ ടക്കംചെയ്തുതായ 
ഒരു എഴുമത്തോടട ചേര്ത്തുകെട്ടിയ ഒരു പൊതിയും അ 
വര് ആ കമ്പിത്തുണിനെറ ച്ചവട്ടില് മറച്ചുവെധു 

ശനിയാഴ്ച, പ്രഭാതത്തില് പക്ഷിക൦ം കലപില 
ചിലക്കവെ തേവനും തേയിയും ആ നാല്ക്കാല് തു 
ണിന്െറ ച്ചവട്ടിലെത്തി യഥാസ്ഥ'നും തപ്റ്റിനോ 
ക്കി, ആ സാറധവൃദ്ധന് സന്തോഷാശ്രക്കരം തകി 
കൊണ്ടു തന്നത്താന് പറഞ്ഞു: -“ജഇല്ലാണ്ട വരുമോ. 
പാവങ്ങളുടെ നെലോളിയയം തംകടവും കേക്കാന് ഒരു 
പൊന്ന തസ്പ്യാനൊങ്കപ്പും രൂുവാ വരാതിരിക്കുമോ.” 

അവര് വേഗം മാടത്തിലെത്തി പൊതിഷഴിച്ചു. 

അടപ്പും അതിനുമ്മില് ഒരു പണം മാത്രം. പ്രക്ഷെ 

പച്ചനിഠത്തിലുത്മളു ഞ കവറിനെ,. ഉക്മിലെന്തായി 
രിക്കും. എന്തൊ അതാിനുമ്മില് ഒന്നണ്ടു നിശ്ചയം" 

തേവന്. അതു തുരന്ന നോക്കി. ഒരു എഴുത്താണത്ുു് . 

എന്നാല് ആ എഴുത്തു” ആരെക്കൊണ്ട വായിപിക്കും. 
അന സ്തം കുട്ടികം വരുന്ന ദിവസമല്ല. പൊന്നത 
ന്പരാന് അയച്ൃതാണെന്ന” തേവന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
തായ ആ കത്തു് അവന് രണ്ടു കളിലും ചേത്തു വ 
ഴി 
അന്ധ്യന്മാര് അറിഞ്ഞാല് കായ്ക്കും കുഴപ്പുത്ത ിലാവുമെ 
ന്ന തേവനു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന. അതിനാല് അ 
ഞ്ച, മൈല് അകലെ താമസിക്കുന്ന പത്രി ഭത്താവാ 
യ ഒരു യയവ്യാവിനെ കാണിച്ചു കഥ ഗ്രഹിപ്പാനായി 
തേവന് അപ്പോം തന്നെ മനരെ നട് കൊങ്ടു. 

ട്ഷങ്കടം കേട്ടു. നൂറെറാന്ന പണം അയയ്മു,ന്ന. 
തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും" 

ഇത്ര മാത്രമായിരുന്ന കത്തു്. ആൂറെറാന്നു പണത്തില് 

നാ മാത്രം കിട്ടി, ബാക്കി ൬൨൮ പണം എവിടെ. തേ 

വനു അരിശവും സങ്കടവും സഹിക്കവയ്യാതായി. തേ 
യില്പലയിതല് നിന്ന് ആരെങ്കിലും കഥ മനസ്സിലാ 

ക്ക പനം അപഹരിച്ചിരിക്കും. അല്ലെക്കിരാ കഥ 
കം മുഴുവന് നിശ്ചയമുമുമ പമ്മിക്കൂുടക്കുട്ടികളില് ആ 
രെങ്കിലും വെളുക്കുന്നതിനു മുമ്പും അവിടെ എത്തി 
പൊതി അഴിച്ച പണം തആറും കൈവശപ്പെടത്തിയി 
രിക്കും. മററ വിധത്തില് സംഭവിക്കയില്ലെന്നു തേ 

വന് നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പ്യോം തന്നെ മാടത്തിലേക്കു മ 
ടങ്ങി. 0 

തേയിയേടേ തുടം ഇണങ്ങി ചോദിച്ചു. പി 
ന്നിട പിണങ്ങി ചോദിച്ച. അനന്തരം മുറിഞ്ഞു പറ 
ഞ്ഞു. പണം വരുന്ന കാര ത്തെപ്പുഠറി ആരോടും പഠ 

ഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മലയാലപ്പുഴ ഭഗവതിയെ കൊണ്ടു തേ 

യി ആണയിട്ടു. എന്നിട്ടുമായില്ല. തേവന് മുണ്ടുലക്ക 
യെടുത്തു. തേയി മടലെടുത്തു. 

തിമംഭൂഡ്യ, രാവിലെ എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞു. തേ 

വന് അവന്െറ പൌനത്തന് വടിയുമായി ശോപുരത്തി 
നെറ മുമ്പിലെത്തി വില്ല്ാര്തഥികളുടെ വരവ്യ ക 
ത്തു നിലയായി. തേവന്െറ അന്നത്തെ കളി കാണ 
ണമെന്ന വില്ലാര്ത്ഥികളും നേരത്തെ കരുതി. തേ 
വ൭ന്െറ നിലയും ഭാവവും ദൂരെവച്കു കണ്ടപ്പോറം ത 
ന്നെ അവക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി. 

അവര് അടുത്തു വന്നപ്പം തേവന് ഒരു ഉരത്ത 

ച്ചു. അ കത്തു ,പണം വത ആ രറഡാസ്ക്ം, അവ 

ശബ് ഭത്തില് ചോഴിച്ചു:-- “ഈ കൊക്മുരുതാത്തേ പ: 
ണിഷയാണോ കൊല്ൃയ്യാക്കുന്മാര് കാണിക്കുന്നതു്." 

തുടന്നു പറയുന്നതിനു മുമ്പായി വില്ലാര്ത്ഥിപ്പ 
മാണി പഠഞ്ഞു:--“ ഗോപി ചെല്ലന്നതിര മുന്പഭ- 
യി തേവല്ലൂലുയന് ചെന്നി രുന്നലെങ്കില് പണം ൬൬. 
വും തേവല്പ്ലയനന്െറ കൈയിലിരുഭന്നനേ. അതിനു 
ഞതശ്കളാണോ കററക്കാര്. ഞങ്ങളെന്തു വേണം.” 

ശോപ്പിയെ നോക്കി കുട്ട കഠം ക്രട്ടം .ലിരിച്ചു.. 
ഗോപിയും ചിരി തുടങ്ങി. 

തേവന്െറ സംശരജം നീങ്ങി. ആ വൃദ്ധന് ഒരു 
ഈരറപ്പുലിയയടെ ശാഖ്ലത്തോടു കരടി മുന്നോട്ടു കുതി; 
ച്ച ഗോപിയുടെ ഷര്ട്ടിന്െറ കഴുത്തില് പിടികൂടി. 

വൈ” എന്െറ പണ തആ൨൮ു൦. കുരുത്തം കെട്ട 
നായിന്െറ മോനെ പൊന്നുതയ്വ്ാന് ഇനിക്കു തന്ന. 
പണം കട്ടെടുത്ത നിന്നെ ഞാന് വിടുമോ. വൈ പ 
ണം.” തേവന് അലറി. ) 

കൂട്ടികം ക്രകിവിളിച്ചു:-"കരഹോയിക്രഫേരയി.” 
അരിശം കൊണ്ടു കലി കയറിയ തേവന് വാ 
യില് തോന്നിയതെല്ലാ പഠവാന് തുടങ്ങി. അ 
തേവ രെ ചി രി ഖവ്കും ണ്ടു നന) 
ന്ന ഗോപി “ഇനിയും വഴിയെ പോകുന്നു ഞങ്ങളെ ൪ 
രിക്കലും ചിത്തപരയരുതു”. ഇതാ പിടിച്ചേ" എന്ന 
പഠഞ്ഞു ഒരടിയും ഒററത്തത്മം കൊണ്ടു് ആ സാധു, 

വിനെ നടറോഡില് വീഴ്ത്തി. തേവന് ഉധ്വത്തില്. 

നിലവിളിച്ചു. വഴിയെ പോകുന്നുവര് പലര് തല്ക്ഷ 

ണം വില്ലാര്ത്ഥികളടെ ചുററും ഓടിക്കൂടി. ക്രട്ടത്തി 

ല് ആകൃതികൊണ്ടും വേഷംകൊണ്ടും ബഫ്ഹുമാന്ധ്യഒ 
ന്ന തോന്നുന്ന ഒരു ആം ഉണ്ടായിരുന്ന. 1 

കോയ്കും എന്താണെന്ന ചുറവപാടു നിന്ന പല 

ചോദിച്ചു. വിദ്യാര്ത്ഥികം വിഷമഘട്ട ത്തിഒ 
ത്തി. ന 

വിച്ചാര്ത്ഥിപ്രമാണി പറഞ്ഞു: --“പൊന്നതമ്പ. 
രാന്൯,ഈ കമ്പിതുതൂണികന് ചുവട്ടില് കിടക്കത്തക്കു 

വയ്തൂം ഈ കമ്പിവഴി തആ൮പണം അയച്യുകൊടുത്തു 

വെന്നും അതു ഞങ്ങം ഏടുത്തുവെന്നമാണു് ഭതേവ 

ന്െറ വഴക്കു" ! 
ട്ര്മങ്ങിനല്ല തന്പ്വാനെ അടിയന് സത്ധച്യം വിട 

കെള്ോം"” തേവന് കഥകഠം വിവരിച്ച പറവാന് തു 
ടങ്ങി. 7 

ആ മാന്യന് ചോദിച്ചു: --**ആട്ടെ. ഈ കമ്പിയു 

ടെ കാലില് അടിച്ചാല് പൊന്നതമ്പരാന് കേക്കു 

മെന്നം ഈ കന്പി വഴി പണം വതമെന്നം നിങ്ങ0ം. 
ഈ പാവത്തിനെ പഠഞ്ഞു കളിപ്പിച്ചു. അല്ലെ 

വില്ലാര്തഥികരം കൂട്ടമായി പറഞ്ഞു:--ഇ് ല്ല 
സാര് ഞെങ്ങറം അത്ങനെയയത്മു ഭോഷത്തം പറഞ്ഞുകൊ 

ടൂക്കുമോം ഭ്ാതൊക്കെ ആ പുലയനെ റആധഗ്രഹ്മമാണു." 

“ഇതാ ആ പണം രണ്ടും" തേവന് മുങ്ങിന്െറതു 

മ്പ് അഴിച്ച് അതു് എല്ലവേരേയും കാണിച്ചു. 

ശേരി. രണ്ടു കമ്മപ്പുണം"-ഞ മാന്പ്യന് അവരെ 

കഠിനമായി ശാസിച്ചു. കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോയി. 

തേവന് തനിക്കു പററിയ ഭോഷത്തത്തെപ്പുറഠി 

കഠിനമായി വസനിച്ചു. 

ഡു തീയതിക്കു ശേഷം ഒരു മദ്ധ്യാഫ് നത്തില്. 
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ത്തുക, ഉടഞ്ഞു”, മഫാമാരിപെയ്ക്ു . മലകരം 

പൊട്ടി, വത്ളം ചുവന്ന് കാഠയലുകം കലങ്ങി; വര 
മ്പുകഠം ഞെരിയ്യമ്പോഠം, പുഞ്ചകൃഷിക്കാരന് നെ 
ഞ്ചില് കൈവക്കുകൊണ്ട് പവിലപഫിക്കുന്ന:-വെര്മം 
വെമ്മം!!" 

വെയില് കൊണ്ടു് വയമുകഠം വരണ്ട്, അണതുര 

കിട്ടാതെ ഞാവുകഠം ഉണങ്ങുമ്പോഠം, നാഞ്ചിനാ 
കാരന് നെഞ്ചില് കൈവച്ചുകൊണ്ടു് വിലപിക്കു 
ന്ന:-* വെള്ളം! വെത്തൂം!! 

ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയരാജ്ൃത്തിന്െറ രണ്ടു ഭാഗ 

ഞ്ജക്കില് കണ്ടുവരുന്ന ജല സമൃദ്ധിയുടെയും ജലദൌ 
ര്ലഭ്യത്തിന്െറയും കാരണത്ങഠം വനങ്ങളുടെ സംര 
ക്ഷണ നശീകരണങ്ങ രമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടവ 
യാണെന്നു” പറഞ്ഞാല് അത്ര” ഉടന് സ്വീകരിക്ക 
പ്പെടുമോ എന്നുമുഭതു' സംശയമാണ്. 

കാലികമായി സംഭവിക്കുന്ന നിരര്ഗ്ഗുള ജുലപ്ര 
വാഫത്തിന്െറ സ്മൂക്ഷ് മമായ കാരണമെന്താണെന്ന 
മത് ശൌരവമായ ചിന്തക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ടോഎ 

ന്നുമ്മതുു് സംശയമാണ്. നദികളുടെ ഉല്പല്ലൃത്തിസ്ഥാ 

സ്ഥലത്തെ അഞ്ചല്മാന് ഒതു മണിയാവാറുമായി തേ 
വ്വ൭൯ന്റ മാടത്തിഷെത്തി. കംഴപ്പുണിലെഴുതിയിരുന്നു 
കെുതാനും വാചകങ്ങറം അയാം ആ സാധുവൃദ്ധനെ 
വായിച്ചു കേംംപ്പിച്ചു. അനന്തരം ഇരുപത്തെട്ട രുപാ 
യും കാപ്പുണ്ടം അഞ്ചല്മാഭ൪ മുറപ്രകാരം തേവനെ 
ഏല്ചപ്പിമു. 

““പരമദയവേത്സലനായ ശ്രിചിത്തിരതിരുനാം 
പൊന്നുതമ്പരാന് തിരുമനസ്സിലെ ഹൃുദയകരരുണ്ചയ 
ത്തില് നിഷ്ക്കളുഭംമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാ 
ജൃയത്തെ യാതൊരു പരരനും തിരുമേനിയുടെ പുണ്യ 
നാമത്തില് ഭരിക്കലും ലജജിപ്പാന് സംഗതിവരാതി 
രിപ്പാനായി ഇതുസഹിതം ഇരുന പണം അയയ്ക്കു 
ണ. തിരുമനസ്സിലെ ഭീര്ഘായുസ്ണിന്നവേണ്ടി സദാ 
പ്രാര്ത്ഥിക്കുക?” (ഒരു രാജഭക് തന് ഒപ്പ്) 

ഇതായിരുന്ന ഏഴുത്തു”. ല് 
തേവന് ആഹ് ളാഭപുള കിതനായി കുതി ച്വൂ.ചാ 

ട്രി. തേയി അനുഭ്ഇഹവചസ്്സുകറം ഖര്ഷിച്ചു. 

നങ്ങളില് വിസ് തൃതവും നിബിഡവുയമായി വളന്ന് 
തഴച്ചൂനിന്നിരുന്ന വനവൃക്ഷങ്ങ0ം വെമ്ളത്തെംകടിച്ചു 
തടുത്തുനിത്തി ഭൂഗര്ഭത്തിലേക്കു് താഴ് ത്തിയിരുന്നു. 
ഇങ്ങനെ ഉമിയിലേക്കുതാഴ് ത്തി അവിടെ ഒഴുകിക്കെ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന വെങ്മുമാണ് തോടുടകഠംക്കും ഉറവുകഠം 
ക്കുമായി വേനല്ക്കാലത്തു” ലഭിക്കുന്നത്. 

വനങ്ങറം നരിച്പിച്ചിട്ടമ്മിടത്തു് | വീഴുന്ന മഹാ 
മാരി നഗ്നമായി ദ്യ കിടക്കുന്നു പാറപ്പുറങ്ങളിലും ഭ 
തല പ്രദേശകങ്ങളിലുംക്രടി ശക” തിയോടുക്രടി പാ 
ഞ്ഞൊഴുകി നദികളെ പെരുപ്പിച്ചു” വെമ്മുപ്പ്യൊക്കം ഉ 
ണ്ടാക്കുന്ന. ആലോചനയില്ലാതെ വനങ്ങര്ം നശിപ്പ്ി 

ക്കുന്നതുകൊണ്ടു” വലിയ നാശങ്ങ0ം മണ്ടായിട്ടണ്ടു 
ഇതുനിവൃത്തിയില്ലെങ്കില് ഇതിനെക്കാഠം വലിയ നാ 
ശകങ്ങറം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തും. 

മഴയില്ലാതെ വരുമ്പോം ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നു. 

എന്നാല് മഴയുടെ അഭാവം മാത്രമല്ല കുരാമത്തിന് 
നിദാനം. ശൂഷിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ മുകഠംപര 
പ്ിച്യഭമ വെത്തമുള്ള മണ്ണൂമുഴുവന് മഴവെ മ്മ കൊണ്ടു് 
ഒലിച്ചുപോയതു നിമിത്തം അവിടെ ശരിയായ വിള 

അന്ന് വൈകിട്ടു വില്ലാര്ത്ഥികളടെ വരവുകാ 

തുതു തേവന് റോഡില് ജറങ്ങിനിന്ന- അവര് ബമി 
പിച്ചുപ്പേം അവന് രൂപാ ഇരുപത്തെട്ടും അവരെ 
നിരത്തിക്കദണിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനപൃര്വം പഠ 

ഞ്ഞു: ---. 
““പൊന്നുതമ്പരാനെ വിച്വതിക്കുന്നേരരെ ഒടയ 

തമ്പരാന് തൊണയ് ക്കും. കൊച്ചയ്പ്യാക്കന്മാര് നൂ 
രെറാന്നു പണത്തിനു” അടിയനെകളിപ്പിച്ചു, പൊന്നു 
തന്ധരാന് ഇതുന്മൂരെറാന്ന പണം തന്ന പാവങ്ങളെ 
രക്ഷിച്ചു: ഇപ്പം മണ്ടംകളിപ്പ ച്ചതും മണ്ടംകളിച്ചത്ു 
മാരാ: തേവനോ കൌ. ന്പ്യാക്കന്മാരോ- ഈ-൭-൭", 

ആ വികൃതിക്കുട്ടികഠം കൂട്ടമായി അത്തുവിഭിച്ചു:- 
€ക്രഹോയ !! ക്രഹോയി!! ക്രഫഹോയി::! 
“ഹട്ടി! ക്രതത്തംകെട്ട നായിന്െറ മക്കളെ "- "ക്ര 

ഫോയിത്തേവന്” അവന്െറ പൊന്തന്വടിയുമായി 
അവരുടെ പിറകെ ഓടി. 



അറയയായത്തതത്തതള്ഞ്ത്ത്നം. അത്ത് ത് പ യങ്ഞതെ 

ന്ത നത്ത് 

അന്ന ന്ത്യ നന്തി അട ഞ് 

196 പൌഈരദ്ധ്വന। തിരുനാറംപിശേഷാല്പ്രതി 1946 

വുണ്ടാകാത്തതും വിഭുവിന് ആവശ്യയമുമ്മ വെള്ളം 
കെട്ടിനിത്തുവാന് ഒഴിവില്ലാതെ പോകുന്നതുംക്രടി 
ക്ഷാമത്തിനു” കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്” 

മഷ്ക്ക്ൊലിപ്പ് ഇഴഞ്ഞുകയറുന്ന മരണഭത്തോടുസ 
മമാണ്. അതിലെ ദുരന്ത്ഫലത്ങറം കേവലം ഭൂമിയി 
ല് മാത്രമല്ലാ കാണുന്നത്ര”. മനുഷ്യ്യന്തം ഈ ദൂരിതത്തി 
ന്െറ കഷ് ടപ്പുഠടടകറം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട', വിള ടമി 
യുടെ പരിമാംനവും വികൂഖും കുറഞ്ഞുവതരന്നതോടുക്ര ! 
ടി കൃഷിക്കാരന്െറ അന്തശതിയും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 
മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ജീവിക്കവാന് നിവ്ൃ്തിയി 
ല്ലാത്തവിധത്തില് ഭൂമിയെ രുപാന്തരപ്പെടത്തുന്ന മ. 
ണ്ണ്ണൊലിപ്പു ഗാരവമായ പല പ്രശ്നങ്ങക്കെയും ആ 
ലിര്ഭവ പ് മങ്ക്ണൊലാപ്പിന്െറ ഫലമായി 
സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നറശത്തിന്െറ വലിപ്പം സ്തക്ഷ്മ 
മായി പറയുവാന് ന്രിവൃത്തിയില്ലെ ങ്കിലും ഇന്ഡ്) 
യില് 1500 ലക്ഷം ഏക്കറിലെ ഫലഭയിഷ് ഠതയെ 
അതു കുറല്വിട്ടുണ്ടെന്നു കണക്കുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഭരുഹങ്ങറംക്കാവശ്യമായ ല്ലൂമസ്സ്, ഓര്ഗഠനി 
ക്കുമാററര്. കെമിക്കല്സ്. ന്പട്രിമെന്റ്സ് മുതലാ 
യവ്വ മുകൂറംപരപ്പിചുമ്മ മണ്ണ്തിലാണു ലയിച്ചിരിക്കുന്ന 
തു. ഈ മണ്ണു പെൌയ പോയ്മാല് സമ് റുദ്ധിയായ വി 
മുവുണ്ടാക്കുവാന് ആവശ മു്മതെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു. 
ഒരിക്കല് ഈ മുക€ം ാ നഷ്ടപ്പെട്ട പായാല് അതു 
ലീണ്ജും ഉണ്ടാക്കുന്നറിനു പ്രകൃതിക്ക വളരെ അധി 
കം കാലം വേണ്ടിവരുന്നു. കൃഷിചെയ്യ കൊണ്ടിരി 
ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളി കൃതിമവകൂംകൊണ്ടോണു മണ്ണടി 
നെ പുഷ് ടിപ്പെട തന്നതു. അങ്ജനെയ്യമ്മ സ്ഥലങ്ങ 
ളില് മണ്ണ്ണൊലാ പ്പി ഞു വളത്തേയും നഷ് ടപ്പെടത്തു 
ന്നം 

ശരിയായ അന കഠം കെട്ടിയും പര്വ്വുതനിരക 
കില് തടുകഠം എടു തും ജലസംഭരണവും നിയന്ത്രണ 
വും നടത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണ്ണെറലിപ്പ് 
സംഭവിക്കുന്നതു. ഒ കാടു ങകാററും മഴയ്യം ഉണ്ടാകുന്വോ 
ക്കെല്ലാം” മുകറംമയ്്ു ന്െറ ഒരു വലിയഭാഗം ഒഴുകി 
താഴോട്ടു പോകുന്ന നു, ഇതിനു പരപ്പ്യൊലിപ്പ് എ 

ന്നു പറയാം. രക്തിയോഴുക്രടി താഴോട പോകുന്ന 
വെള്ളം ഭൂമിയില് കഴികളം തോടുകളും വെത്മ വാട്ട 
ഞ്ങളുമുണ്ഞാക്കുമ്പേറം സംഭവിക്കുന്ന മണ്ണ്ണ്ണൊലിപ്പിനു 
പാത്തി ടദ്ധിപ്പ് എന്നും പറയം. 

ചരിഞ്ഞൂകിട ന്നാ കൃഷിസ്ഥലത്ങളിലെ മുകരം 

മണ്ണൂ ചിലപ്പം ചറശെ കറേദശയ്യായയം " ചില 
പ്പം മുഴുവനുംടെയയം മഴവെള്ളം ഒഷിപ്പിച്ചകെ 

ണ്ട്പോകുന്നു. രണ്ട ന്െറയും ഫലം ഒന്ന്തന്നെയാ 
ണ്. വളമുമ്മു മുക ഷിന് നഷ് ടംകെണ്ടു' വി 
ഉവിന്െറ അഭവു മറഞ്ഞുപോകുന്നു. പാത്തിലൊി 

ന്െറ ഫവങ്ങറം പരപ്പൊലിപ്പിനെറ ഛലങ്ങളേ 
ക്കാഠം ക്രടതല് പ്രത്യക്ഷക്ങഭാണു”. കൃഷി മോശമാ 
കുമ്പോഴും വിമവൊ നഅംതമന്നു ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോ 
ഴും മാത്രമേ പമപ്ചൊവിപ്പിന്െഠ ഫലങ്ങാം തആളുകഠം 
അറിയ്യ കയുമ്മ. എനവാറല് വലിയ മഴ കഴിയുമ്പോരം 
വിളട്ടമി കള്ളില് പ പ്വക്ഷപ്പെടന്നു പിഭര്പ്പുകളും 
പാത്തി ംഭമൂം തേ മംകൊണ്ടുതന്നെ ആ കൃഷിസ്ഥ 

ലം പടത്തിയൊദ്ധിച്ിനാല് നഷ് ടപ്പെടിരിക്കുന്നു 

ഏന്നു കാണികരാക്ക മനസ്ത്തിലാശഠ. 
പ്രകൃതിസിദ്ധമായ വനഭാഗത്ങറം സംതക്ഷിച്ചി 

ടമ്മി ടത്തു മങ്ക്്ൊലി ന്െറ ദുഷ് ടഫ്ദലങ്ങം അധി 
കിംസ് പദറപ്പുറ ങ്ങളില് ആ 

ടിച്ചുമറിയ ന മഴയും വെത്മ ച്വരട്ടവ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ത 
എം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു മണ്ണിന്െറ സ്ഥാനം 
പിട കാള്ളൂം. ഭൂമിയും പാറയും പിന്ന പാതാള 
ത്തിനെ ആഴം കണ്ടുപിദിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്ന രാ 
ജുവ്ൃഷഷത്ഭമുടെ വേരുകറം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപാടനങ്ങ 
ളില് ജലസംഭരംനവും ചെറുതരം ചെടികളുടെയ,ം 
പ്രംണികള.ഭെയും ജനനവും ഒരകലേത്തുണ്ടാകന്ന. 

ഇവയുടെ മ റുതശരീരതങ്ങഠം മുകരംമണ്ണിനു നിശ്ചിത 
കരഘത്ഭയില് വേഞ്ടിഭത്തോമം വരം നല് കന്നുണ്ടു . 

മുകളില് കുടയായ്യം താഴെ വിരില്പായും തൂടര്ച്ചയ 
യി കാണാവുന്ന ഈ ഛരിത സമ റൃദ്ധി വെമ്മും ൭ 

[ മിവ നഷ് ഭപ്പെട്ടുപോകാതെ ഭുമിയെ കുളിപ്പിച്ച ശം 
ടിപ്പിച്ചു വീര്പ്പിച്ച രക്ഷിച്ചഭപാരികയാണു ചെയ്യു 
ന്നതു 1? ഇതുതന്നെയാണു വേരുറല്ല പുല്ലുകളും ചെയ്യു. 

ന്നതു്. പുല്ലകമുടെ ഉറച്ച വേരുകഠം മണ്ണ ഭലി। 
പോകാതെ തടത്തുനിറുത്തുന്നു. എന്നാല് കന്നുകാലി 
കളെ വജത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പുല്ലു, വേരേടൈ പറി 
ച്ച് എന്നെന്നേക്കുമായി അവ നഷ് ടപ്പെടത്തുന്നുതു 
കൊണ്ടു ഇവയില്നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന ഗുണഫലം 
മണ്ണിനു ശശേധതമായി. നഷ്ട പ്പെടടുപോകുന്ന. 
വനങ്ങമെ ബുഭ്ധിരഹിതമായിനശിപ്പുിക്കുന്നുതും നി 
യതന്ത്രണമില്ലാതെ മേച്വില് സ്ഥലങ്ങ0ം ഉപയോഗി 
ക്കുഖാന് അവസരംനല് കുന്നതും താല്ക്കാലികമായി 
വനാന്തര്ഭാഗങ്ങതകില് കൃഷിചെയ്കിട്ട വനങ്ങളെ 
പൂര്വസ്ഥിതിയിലാക്കാതെ ഉപേക്ഷി ച്വിട്ട പോകുന്ന 
തും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറുതരം കാടുകളും മേച്ചില് സ്ഥ 
്വങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാത്തുതും അപരിഷ് കൃതമയ രി 
തിയിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതും ആണ് മണ്ണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാ 
കുന്നാതിനുള്ള പ്രിധാനകാരണങ്ങറം മമ്ലൊ്ടാലിപ്പുകെ 
ണ്ടു മഴതന്നെ കുറഞ്ഞുപോകുന്ന. വെങമ്ളം കെട്ടിനി 

ല്ക്കാത്തതുനിമിത്തം നീരാവി ഭവേണ്ടിടത്തോളമുണ്ടാ 
കുകയൊ മഴപ്പെയ്യുകകയാ ചെയ്യുന്നില്ല. വനങ്ങളില്ലം 
തെ പോകുന്നതുകൊണ്ടു വനജതുക്കളും ദുര്ല്ലഭമ 
യിത്തീരുന്നു. കുന്നകരം ഇടിഞ്ഞുവിഴുന്നതുകൊണ്ടം 
വെത്ളപ്പെതപ്പംകെണ്ടം ഗതാശതത്തിന തടസ്ഥമു 
ണ്ടാകുന്ന. ജലസേചനം വില്ലക്ലുക്തി മുതല്രയവയ്ത 
ആവശ്ച്യമുത്മ വെമ്മവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ അടി 
യിലുമുള ജലനിര്ൂ “ താണുപോകുക, കററ വര്ദ്ധി 
ക്കുക. മണാലാരണ്യമുണ്ടാകുക, ൭൪ഠ൨റുകുറം നിലയ്കകം 
മുതലായവ മണ്ണ്ണെറവിപ്പിനെറ അനന്തരഫലങ്ങളാക 
ന്നു. 

ബോംബെ പ്രസിഡന്സിയില്: മഴണ്ക്്ലിപ്പു പ്ര 
തിരോധിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോരം ഒരുശ്രമം നടക്കുന്ന 

ണ്ടു. വനസംരക്ഷണം, തടുകൃഷി, അണകഠം മുതലാ 
യവകൊണ്ടാണു” അവര് ഈ വൈഷമ്യത്തെ തരണം 
ചെയ്യുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതു” .നമ്മുടെ നാട്ടിനു അനുയേ? 
ജമായ ചിലപഭ്ധതികരം ഇവിടെയും വിജഴ്തുകരമാ 

യ പ്രവത്തനത്തില്  ലരുത്താതിരിക്കുകയില്ലയിരി 

ക്കം 
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(കെ. രാമേകൃഷ്ണുപിള്ള ബി. ഏ. എല് ഏത. ബാ. 
മകം -- അഛാ! ഇത്രവലിയ വിചാരമെന്താണ മകം - അച്ല്യാ; കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അ 

ഛാ! പതിവുപോചുത്ള ഉത്താഹംഇന്നില്ലാത്തതെന്തു ? | ത്വാവശ്യത്തിനുമ്മ പണം അഛനി പ്പ്യോഠം ഉണ്ടു്. 
അഛന്--കുഞ്ഞെ! നീ ഇന്നത്തെ പത്രം വായി 

ച്ചില്ലല്ലെറ. കൊണ്ടുപോയി വായിക്കു. ഞാന്........ 
മകം -- അഛനു” ഞാന് അടുത്തിരിക്കുനനതിനി 

ഷ് ടമല്ല. ഡ്ത്ൂജില്നിന്നം സ്്ര്്ക്ക ചെയ്തിറങ്ങിയ 
തുകൊണ്ടാണോ?? 

അഛന് -- അല്ല കുഞ്ഞെ! ഞാന് തനിയെഭന്നി 
രിക്കട്ടെ! മണി നാലാകാറായില്ലെ. 

മകഠം-- അ.്ലനിന്ന പുറത്തുപോകണം! ഘോഷ 
യാത്ര തടയുവാന്! അ്റ്യാ ആരാണു ഘോഷയാത്ര ന 
യിക്കുന്നതെന്നുരറിയാമോ? 

അച്ഛന് -- ആരെങ്കിലുമാകട്ടെ! ഞാന് മൂന്നുമാസ 
ത്തിനുമുഷ്വ് അവധി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്ന! 

മകം --രാരുമ്മ എന്നോടെപ്പഴും പറയും! എ 
ന്െറ അ.്ല്നെക്കൊണ്ടു രാജി വയ് പിക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നു”. അശരനെന്നോടുസ്കേഹമില്ലന്നു! 
സെരദാമിനിയമ്മയുടെ അഛന്! ഈ നാട്ടിലെ വലി 
യ ഉല്ലോഗസ്ഥന് രാജിവച്ചിട്ടും അഛന് രാജിവച്ചി 
ല്ലല്ലെ എന്നു! 

അച്്ൂന് -- കുഞ്ഞെ! നിങ്ങറംക്കു രണ്ഞാഠാക്കും വേ 
ണ്ടി! നിനക്കും മണിക്കും വേണ്ടിഞാന് ഇതു തുടന്ധ! 

മകഠം-- ഞങ്ങളുടെ പഠിത്വം പൂത്തിയാക്കാന്! 
അച്ചാ! അച്ക്ാ! ഞാന് പഠിത്വം ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥി 
തിക്കു? 

അച്ല്യന് --മണ്ടിയും പഠിത്തം 'നിത്ത്ും. അവ 
ന്െറ അഭിലാഷമനുസരിച്ചു ആശ്രമത്തിലയച്വ സം 
സ് കൃതം തന്നെ പഠില്ലിക്കമെന്ന ഞാന് നിശ്ചയി 
ച്ചതും! 
മകഠം -- അഛാ! ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ് ജീഷ" പള്ളി 

ക്കൂടത്തിലെ കുട്ടികളെപോലെ ആശ്രമത്തിചെ കുട്ടി 
കഠംക്കു ചുണയ്യണ്ടോ? ഒഞശ്രമമൃഗങ്ങളെന്നല്ലെ അ 
വരെ പറയുന്നതു”. 
അഛന് -- കഞ്ഞെ! ഞാന് മററുമ്മവരെപ്പ്പോലെ 

അന്പ്യായമായ മാര്ഗത്തിലൂഭെ' അല്പ്പമൊക്കെ സ 
മ്പാദിച്ചിരുന്നു എങ്കില്!........ വേണ്ടകരെത്ത.! നിന്െറ 
അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നു കാലം മുഴുവന് ഞാന് കടക്കാ 
രനായിരുന്ന! അവരുടെ "ചി കിത്വയ്യൂവേണ്ടി. 

ഞാന് പറഠിത്വം നിറുത്തി. ഇനി ആചെലവും കറ 
ഞ്ഞു. ഇനി അനിയന് മാത്രമേ ഉമ. അഛ്ഛന് ഉടനെ 
രാജ വയ്ക്കുവാന് കഴിയുമെങ്കില് അങ്ങിനെ! അല്ലങ്കി 
ലൂം രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ഒതു കായ്യ്യം അച്ഛനു ചെയ്യു 
മല്ല്യൊ? 

അച്ഛന് --ഈ നിലയില് ഇനി “എന്തുലെയ്യാന് 
കഴിയും? ഇന്നം നാളെയും അതേ തുടരുന്ന ദിവസ 
ങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം ഈ ഗ്രാമത്തില് നടക്കും: 

മകം --.അ.്ലൂന് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കാവുന്നിടത്തോ 
ഉം ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കണം.. അഛന് വെടിവയ്കരാനുത്തര 
വു കൊടുത്തെങ്കിലല്ലേ അവര് വെടിവക്കും 
അഛന് -- നീതിയും നിയമവും ഇന്നലെ... ! 

മകരം--ഇന്നലെ എന്തുനടന്നു; ഞങ്ങളറിഞ്ഞ 
ല്ലല്ല്യൊ? 

അച്ലൂന് --ആ വഴിയില് നടക്കുന്നു ഭ്രാന്തനെ ഇ 
ന്നലെ എന്െറ മുമ്പില്വച്ചു ആ പോലീസു അടിച്ചു 
ബോധംകെടത്തി. ടം 

മകം --അയ്യ്യോ! തആ ഭാന്തനെയോ? അച്ുന് അ 
തു കാണുകയും ചെയ്തു. 

അക്ലുന് -- ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്രനെ തടങ്കലില്: വ 
ച്ചുകൊതര്ളുവാന് നേരിട്ടുമ്മ ഉത്തരവരയിരുന്ന. ഏതു 
നിലയിഷിരുന്ന ആരം! എന്തിനുവേണ്ടി ഇത്ര വേഗം 

അവയ്ത്് ചെയ! മകളെ! ഇന്ന രാജിവച്ചാല്! നാക്കെ 

എന്െറ സ്ഥിതിയെത്തു ? 
മകം -- അച്ച! ഇന്നു പുറത്തു നില്ക്കുന്നതാണു 

കററകരം. 
അച്ഛന് --വിശാലമായ ഈ തടവില് നടക്കുന്ന 

താണു കററകരം. എന്തു ചെയ്യും? അതാ! മടി വരാ 
റായി! നീ അറിഞ്ഞില്ല! ആ ആശ്രമത്തിന് ആരോ 

തീ കൊളുത്തി. ഃ 

മകഠം---എപ്പോരം₹? ഓതൊയ തനേ റട്മാണ്ട് ത 
സ്ഥാഫനം 

അച്ല്യ-- ഇവിടുത്തെ സകല പുരോഗതിക്കും തട 

സ്ത്രമാ യി നിന്നതാണ്ഞ് . 

ക ക 
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മകഠാം--- അച്ഛാ! സദാമിനിയമ്മ പഠയാ 

റുണ്ടു! നമ്മുടെ പുരോഗതിക്കു” ഏതു 
വിധമെല്ലാം തടബ്ണുമായി നിന്നു എന്ന്. അക്കാ 
ഏതായാലും അച്ചന് ഉത്തരവു കൊടുത്തിട്ടു വെടിവ 

യ പു നടക്കരുത്. 

അച്ഛൂ--ഇല്ല കുഞ്ഞേ! അതിനു മുന്പു് 
ഈ ഗ്രാമം ചാമ്പലാക്കും. 

മകഠം--എന്നാലും 

അവര് 

അവര് ജയിക്കാന് പോഷക 

അക്കൂ---ഇത്രവളൂരെ ജീവന്െറ വിലയായിട്ടാണ- 
ല്ല്യൊനാം ഇതു സമ്പാഭിക്കുന്നതുൂ. മകളെ! ഇവിടെ 

നടക്കുന്നതു് അഖിലഭാരതപരിപാടിയുടെ ഒരംശമാ 
ണെന്നം ഞാനുറിയാതിരിക്കുന്നില്ല. 

മകം --എന്െറ അച്ഛാ! ഇത്ര വിജയകരമായ ഒ 
രസ് ട്രക്ക് ഇതിനു മുന്പു നടന്നിടില്ല. സ്ത്കില് 
താഭ്ധ്യാപകന്മാര് കണ്ട ഭാവം വച്ചില്ല. 

അക്ക --സ്വാതയ്രത്തില് കൊതിയില്ലാത്തവ 

ന്നില്ല. ജനകീയനേതാക്കന്മാര് അടങ്ങുകയില്ല. എ രാരുണ്ടു”. അധികരരം പിടിച്ചെടുക്കുവാന് ആഗ്രഹമി 

ല്ലാപ് മനും, കാര്യങ്ങളും താതുപോലെ [| പൂത്തിയാ ല്ലാത്തവരാരുണ്ടു , 

ക്ക യിട്ടുണ്ട് . മകരം---ഇത്തവണ നാം ജയിക്കും. നാം അങ്ങ. 

രരരരര്തെെ്തെ്തത്തുെ്െുള്ള്ഞെ | 
ടട 
[ട ക - 1:18 ഉാ8%8൩4. ദാപ്ഡ്॥ 8188. : 
ടട ൧൭7൩൧൧൭൧ ൭൧൧൧ 7775. .. 
രം ( നം൦ഈഗ്ട:ടഠ 3൩ 0൦൨൩ 51൭ ൨൨ 1൩ടഠി 14൦10410.) ട്ട്ര 

ലം ഫല ോചപംപപല. ൦001൩ ടനഷന്നു. പി 
(ടട മ ഠഥഥടാ- ി 
ര് 4-0 9ാ8 48൭൯. (75൩൦0൦) 860004882൪. (൧൦൩൭) | 

ം ദുഡിഫമ്ടടഠ ദി മുട, 2,00,000 0 0. ഭരി 
8: [ദട്ധടഠ, ട്ധാദബ്ചാടഠള് ൭ 2ല്1റ ഡാ ദയ മൂട്ട. 1,00,000 0 0. | 
[ 14 ദ 7ഒ 3൩0 ൨൨൨൧ ബറ 1. 28,500 0 0. ട്ട 

മ /ഠി൩ഠ 0൭4൭] (31-12.1121) നട്ട, 22,94,394 0 3. ം. 

ന 2.7, 390215 റ 82211 890നനടട ൩൬൩൮൧൫൭൧൦൬. ി 

11107105, ടട 
1 1, 88. 3. 4. 3ടദ്വദധ്് 77ലിഡ, 14ട൩ധ൨ബ് (൨1൬൩൭൩) [. 

4 ലം 2, ൧.൭൭. 259൩ 27, ി ഭി 
രം 3, ,, 9. 3. ന്ടിനട 77 1 ഭ്ര 
ടട 4. ,, 8. 1. "/ബി്ടടണ്ട 12ദ്ാഡ ... 
ട 3) ടു, ൧. 2ദ൩ദനദനദ 27ലാസഡ ., ട്രി 
4 6. ,, 8. 14. ടട 12ല്ലാസ ഗം (7ട൩ടധ്ന 171792) | 

( സുചി ട്ര 

ുര് (൧൪൧൧൦൭൭൧) കി 

ട 1 
പ ് ്്ന്ന്ന്ന്്ന്്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്ന്നനു ന്ന 

ഇ നന്തി 

00) സട്ര്ഥസു ൨൦. 144, 
13. 0. 1 ൧.1. 

115 സനല് സി] ഗാ്മ൦൩ ടട൭ഠ 12 1൨൭൦ 1൪൭ 1നണേദ്ബ്ഒഠി 1൧01൩ 
ദസ്ഠട, 14ഠിട] 14ടസ, 127. 14. 2. 2നട൦, ഠി 1ലി൩ ൧൮൩൭] 11൨൩. 117 1൩൨6൩ 

൭140൩3 00൩൭൦൭55 ൧7ടടിഠബ്ട 1൨൦9 ദഠഠ൩ടഠ 315 ലന. ല് ബ്ബ 1.3, 11൭ 
ഠദിലാ7ദ/ഒഠി 13, 115 149൩3൭൩9 1. 175൦07. 

നി ക്ര ര 

നാ ത്തു 

നി ക്രമ... ്ി ന 

നിത യാ രംയം 

ഉര്മു..........മു........-. .-.... 

്ു സ്സ) ദ/ഡ്ബിധണ്സ്ദ! നമ 1ഠ ൭൦ ഒട ദധുദബ്ട ൩ബഠ മ്ലാടഠില ദഠുടബ്ട ൨൩ 
| സ്ബ്സ്ടടിന൩ ൨൦ ടി. 

ര്റ മാഇ 10 
€. സ്സ് 2111, 1, 1. 1൧ ൧4ഥിഗ, 

$ 02൦ ട്ടം ത്രം ൨൧൦ ഠഠസ്വ്മട, 

21202. ത, വിിമാധഠന്ത. 
ചി ക്രേ......... ഇ ........ ഴി. 

.്്ര......... ്ജു........ം ത്ജ.......... 9 ........ കേ .......്ക--്്മ 
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ന്ദെ ബപത്ര രാവും. ഇല്ലേ! 0! ഒ്രച്്യന്െറ മ് ജാ 
നത മാറിയോ? ഞെങ്ങര്ംക്ക് എന്തഭിമാനുമണ്ഞ്! (മ 
ണിടയഷക്കണ്ടു ) അല്ലറ ആശ്രമംദഹിപ്പിച്ചിട്ടു മണി ഇ 
ഒ്ങു പോന്ന. അല്ല. 

(മണി പ്രവേശിക്കുന്നു) 

മക൯-- അല്ലറ! ഞാനുണു ദഹിപ്പികതെന്ന് 
അക്കനോടാരു പറഞ്ഞു? എന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നി 

 ത്തുകയാണു”! ഈ കേസ് വിധിക്കാനുള്ള രാഷ്ല്നന്ൊ 
മുന്പില്വചൃു! കൊള്ളാം അക്കാ! ഇതു നിങ്ങളുടെ ഗ്ര 
ഡ്ഥാലോ ചനായേര്പ്പാടല്ല. 

മകരം --ആശ്രമമൃഗങ്ങറാക്കു 

ഞാന് വിച്ചാരിച്ചില്ല. ഉണ്ടെങ്കിഷയം ആ കൊമ്ചുകെറ 
ണ്ടു കുത്തുമെന്നു യം സ്വപ് നത്തില്പോലും കരു 
തിയില്ല. കത്തിയാലും രക്തംവരുമെന്റ വിശചചസിക്കു 
വാന് എനിക്കു പ്രയാസമായിരുന്ന. 

മകന് -- അച്ഛാ: പുരുഷന്മാരെവപ്പുററി ഈ അക്ക 

നെറ അറിവു” ഏ൬ ആഴം കാറഞ്ഞതാണൈന്നു നോക്ക 
ണം. 

കൊമ്പണ്ടെന്നു 

[ലി 

അച്ല്യന് -- അവര്ം പഠയന്നുതു ക്ഷമിച്ച കേംക്ക 
ണം. 

മകന് അപ്പം ഭാനം അക്കനന്െര വശത്ത് 

ആക്ക്ലാ! ഇന്നലെ ടരു രംഗമായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആ 
ശ്രമം! 

മകം ---എത്തിന്െറ രംഗം? 
മകന് --ഞെഞ്ങാഠം ടരബിം ചെയ്യ. ജയഹിന്ദം മു 

ഴക്കി. ആചാര്യേ൯ അതു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. 
മകരം --പരലോകക്കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിലാല് മ 

തിയെന്നം, മോക്ഷമാണു ജീവിതലക്ഷ്ലയമെന്നം, പല്ല 
വി പാടിയലര്; ഏത്ത ഖിളിച്ചു! എന്െറ മണി! 

മകന്-ഗ്രാമത്തില് വിപ് ഭഉവമണ്ടാകാന് പോ 

കുന്ന എന്നം സമാധാനപാലനത്തിനു് ഞങ്ങ ഒരു 
കമ്മററിയായി പ്രവത്തിക്കണമെന്നം, ഗവര്മ്മെ 

ന്ഠിനോടട്.... ടു ന 

മകഠം-ഏത്രക്കരുതെന്ന്, സമാധാനക്കമ്മറഠി 
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എങ്ങോട്ടു 

ട 
നഅനത്ത൬00₹ ' 

വ്രാനായിതന്ന പരിപാടി.” 
' അര -അര്ടടദ്ഥം പറയുന്നതു ശരിയല്ല രാജ്യര 

'ക്ഷഷ്കൂഭവണ്ടി. 
മകന് -അരചരാ! തെങ്ങളൂടെ ദ്രടെ ഒരു പൃതിയ വി 

ല്യാര്ത്ഥി വീന്ന ചേര്ന്നിട്ടുഞ്ടു".കമാര്. യ മ.രന്. 
മകഠം-ഏഎന്നിട്ടു . ൬ 
മകന് റിസേര്വ് ക്ചാമ്പില്! ശത്മക്കു വേ 

ണ്ട തയ്യാര് നല്കമെന്൦. എന്െറ ൫൧൨൧ തേ 
ത്തിന്െറ സമീപം ഞാന് പഠിക്ക ന് പോയ്ലേദ 
വിദ്ലാലയബഫിഷ് ക്കരണം രാജഥ്രോഫമെന്നാണു് 
ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കന് തുടങ്ങിയതു് . 

മകഠം-എ ന്നാല് അഛന് രാജദ്രോഥക്കേസിലെ 
പ്രതികളെ കറെ എറെ ണ്ണ, ത്തിനെ വിസ്തരിച്ച് ചി 
ധിക്കേണ്ടിവതമായിത ന. 

അഛന്:ഫ്ുങ്കിലും അശ്രമം തീവെക്കവാന് നീ 
ഒദ0ംക്കധ കാരമില്ലായിതന്ന. ആ തെഠറിന്െറ ശി 
ക്ഷ നിങ്ങ അനുഭവിക്കണം. % 

മകന് -കഠണ്ഗ്രസ്ത്റിനു ഇതില് കഴ്മൊന്ന മില്ല. 
ഞക്കഠം സ്വമേധയാ ചെയ്തതു് കുററം ഫഎതിക്കാന് ത 
യ്യാര്. അടിമത്വവും അന്ധവിശ്വാസവും പഠിപ്പിക്കു 
ന്ന ആശ്രമം വില്ലാര്ത്ഥികളെ പോലീസ ലാത്തിക 
കറക്കാന് നിശ് ചയിക' അചാര്യന് 

മക €ം-അതിനു” തീവെക്ക് വാന് സധൈര്യം വന്നവ 
നാത് ? ആ കട്ടിക്കു തെ മംഗളപത്രം ഞഞ്€ം കൊടു 
ക്കം. ഞങ്ങളടെ വില്ലാര്തഴിനിസംഘ ത്തില് നിന്ന് . 

മകന് -തിര്ക യാണോ? 

അ രന് --മലാ കുററങ്ങ0ം ചെയ്തവരെക്കാഠം ക്ര 
തല് ശിക്ഷ അതിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര്ക്കു 
ണ്ടു; നി ഭാര്മ്മിച്ചുകൊള്ളക: 

മകന് -- അഛാ ഞങ്ങളെ അഛനും അഛനെറ 
കോടതിയും ശിക്ഷിക്കാന് സമ്മതിക്കയില്ല. ഞങ്ങ. 
ളുടെ കോടതി ജനകീയ കോടതി. 

അഛന്--ഏതായാലും ഇന്ന ഘോഷ്യാത്രയ് ല് 
നിങ്ങ പങ്കെടുക്കേണ്ട. 

മകന് - അഛാ വിവരം പഠറഞ്ഞിട ആറു മണീ 
ക്കു ഏനിക്കു തിരിയെ എത്തണം. 

മകം -ഞത്ങം, ഞാനും രാജമ്മയും സാൌദറമി 
നി താമ്മയുടെ പുറകില് കാണും. തഅാ൧൯ വെട്ടിവ 
യ്” പിക്കാന് വരുമ്പോരം കാണാം. അഛനെ “ജയ 
ഹിന്ദ് "കൊണ്ടു ഞെങ്ങഠം സ്വാഗതം ചെയ്യം. 

അഛന്-പോലീസുകാര് ഭതോക്കിന്െറ ഉണ്ടകരം 
കൊണ്ടു നിങ്ങളെയും 

മകന് അക്കാ അല്പ്യോഠം മംഗമപത്രം തയ്യാറാ 
ക്കിക്കൊള്ള. ആ ധീരകൃത്യം ചെയ് തവീരനു കൊടു 
ക്കാ 

മകഠം-ആള്ാരെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് 
അഹഛാ-കുട്ടികളെ എന്താണിത്. 
മകന്-അഛറ; ഞങ്ങളുടെ മഹോല്സവത്തിനു 

തുമ ഒരുക്കമറണിതു്. സ്വാതന്ത്ര ധമഹോല്സവാലഘേഃ 
ഷത്തിനുമുമ ഒരുക്കം. 

മകഠംമേണി! 
മകന്-എന്നാല് ശിരോമണി വില്യാര്ത്ഥി മ 

നക്കു ആ മംഗളപത്രം കൊടുപ്പാന് തയ്യാറായിക്കൊ 

ം 



140 പയരദ്ധാവനി തിരുന്ദാം വിശേ ഷാള് പ്ൃതി 1൧4 

വിന് രാഥയുടെ സഹോദരന്. ശ്രീമതിക്കു” എന്തര 
മകഠം-അനിയാ എന്െറ ഭാമനേ നീതന്നെ യോ?: 

അതിന മുമ്പ ഇതു സ്വീകരിക്കു (ശിരസ്സില് ചം, 
ഖിക്കുന്നു ) 0 

മകന് -അഛാ എല്ലാം ഏറവുപറഞ്ഞു, ഇജനിപോ 
കട്ടൊ? 
. അഛന്-കുഞ്ഞേനീ നിയമത്തിനു വിധേയനാ 
വും. ൽ | 0 

മകറം-ആകട്ടെ അഛാ ഹാ അഭിമാനം കൊണ്ടു 
.എനെറ അഥാ ഞു ഘോഷയാത്രയുടെ. മുന്നണിയില് 
നില്ക്കുവാന് ഏത്തൊരു ശരഥ.തിയാനു., എന്െറ. അ 
അജന് നല്കിയതു. മണി നാം നാം 

9 അഛന്-കുഞ്ഞുത്ങളെ അഛെററ അഭിലാഷം 
നിങ്ങാം ഘോഷ യാതയില് പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണു . 

മകന് -അഛന് ഈ വാതഭംത്ങറംക്ക . പങ്കാളി 
.്യായിരിക്കുരുതെന്നു . 

മകം -തത്ങമുടെ അഭ്യര് തഥന, മനി... കുറച്ചു 
കാപ്പ്ികടിച്ചിട്ടു പോകു. അഛാ അപ്പോഴക്കേ വ 
ണ്ടി, തയ്ക്കററോകു, ി ൂ 
_ , മകന്ടാവേഗം വേണം. (രണ്ടുപേരും അദ്ത്തേ 
ക്ക പോകുന്നു.) 

ി 

സ്വര്സ്ണ്ണൂപുണ്ടം ഈടി്മേലും 
പണംകടം കൊടുക്കുന്ന താകുന്നു. 

ടട 

കുശു! ഏംാഘം ളം: എംഎംഎ: ശം 

ക രും ടം വയ 

 ഭിമച്ചുനറ്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാ 10 
ഏറണാകുളം 

എല്ലാവിധ ബൊങ്കിടപാടുകളം നടത്തപ്പെടുന്നു. 

നിക്ഷേപങ്ങരംക്കു 4: 1/2 ശതമാനംവരെ പിര 

നിര്ബന്ധ പ്രതിമാസസേവിങ്ങ് സുഫണ്ടു' നിയമങ്ങറാക്കാവശ്യപ്പെടക 

മഠ ഈടുകകിന്മേലും കുറഞ്ഞ പലിശയ്മ 

പൂര്ണ്ണൂവിചരങ്ങറംക്കു ബാങ്കാഫീസില് ആവശ്ചപ്പെടക 

ഡയറക് ടര്മാര്:- 
| 

(ചെയര്മാന് ഓഫ് ദി ബോര്ഡ് ) 
1. മഹാമഹിമശ്രീ കേരളവര്മ്മ തമ്പുരാന് തിരുമന 

8. ദാവയുസാഹിബ'” മാറായില് നാണുഭമനോന് ) 

8. ശ്രീ ഏ. ബി. മുഹമ്മദ് 

4. ശ്രി എം. ഓ തോമ്മസ് എം. എല്. സി. 

5. ശ്രീ ഏ. എസ്. കൃഷ് ണയ്ക്കൂര് ലി. എ. ബി. ഏല്. 

6, ഖാന്സാഹിബ്ച് ഇസ് മാല് ഹാജി ഇസ്സാസേട്ടു, 

1, ശ്രീ. കെ. വി. നാരായണന് 

8. ത്രീ ഏ. എല്. ത്രീധരശേണായി 

9. ശ്രീ ജെ. തോമ്മസ്,കാരിക്കശേരില്, 

ടം മും ഉം. ൭൦ മും ഭം ദും ഭും: ം മും ഉംം ഒം ൫-14-ംദം മം ദം ംും മം മം: ടം ടം ഏടം. രും. 

അശള്രന്-ഞാല് അദിമ: അടിമ! ആമുഖത്ഭളില് 
നോക്കുവാന്! 

ലം (ക്രര്ട്ടന്) പയ! 
അഗ്ലി ക്യ 
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॥ഷ്॥ധങ്അനത്ള 00140 

എം ടം രം ളം എം ഉംം ളും ഉം കൂ !- 

കെരാന്ടു, എം” ഏ. ആര്. ഏ. 

| (കമ്മറരി ഓഫ് മാനേജ് മെന്റു,) രും, 

(ചിഗല് അഡ്വൈസര്) 

സ. തോമസ് പോഠാം 

ജനറല് മാനേജര് 

ന 
ലി ി 
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ആ ൬൬൬൬൮ ടാ ന്ന നന്ന 

രി റ, 

ഴം. 

ചി 

ല്ലം 
5... 

൧1 867 
86125120൧5 

ര ര അനാ ത്തി 

1ദ്ദന്ധ്ദഠ ഡടഠ ി 
4.31) ഥലി: 2222, 1.72. 

6. ൮.൭൫. 0 2 ന്നട 
[4 4. 51285 

10൪൧൨. 00൩൧ 

4! ടിമടെ [09 ഒ! ങി ല്ല 
1൨ (മമബ്ടംറി 170൨, 379ടട ലം. 

പം റത്് 
൧.5 നദന്ധ്്നടഠ 27 11ധീാദ, ട3ദ/ദഃ 

16 ഠാ, ട്രച൧ഠ൨ 1൭00൯ടട 60. 

£1ഠധ ഒ്ഡ്ഥു /സിട്- 
ടധദഥടട സട് 
ദല ഠ॥ റ്ധഠ്ട 

2.ല്ല്റുദ7൭/റ79- ഉധമ്പാട _5:ഠ7ദാ331ദവദ 
11൭ഠനിഠ 1ഗഠ/ഠ75--5/ഒ്ടട-_൮ ഠഠാടടടാധിടട 

1403൨5 17൨൨5 റദവി 1"ട 2 ഠോഡദവം [ 
൩ ദാദഥം, ൨ടനറച്പ് റമ 

5141(03910., 1707 ൨൩5൩൭3. ഉ 

2707 1൨൭3൭ 8൩0 ൦൨5൧ :/ട൩൭ ൨ ൭൨ 
1൩൮1൩൭൦൩൩൦ 0 1൩ഠ്സടന്ട। ദ 

” [1]ടദടം ഠാബ്ദഠ: 

1: [111 11011, 
പ്വ്വ്ദാദമ ക്ല ടത്. 
181.5312)45, 

ലാ 

ക 

0/7) 200 ചം 

൧൨ ട്ട, (0൭ 
ഴ് ലിറ വ് ബ്ഡേറാറന്സള 
10൨ 0൦ 1൧6൭ 07മടധലപ്യ്, 
ബലമനനബ്. 

1111 
ഗിക ഥ് ക്ഷ. ഗ് 

൫൭ 1: ദ്ധ 70൦ 

൭ ലല പം; 

൭ 5/൨ സ്ധവ്ഥള 

൭ വല 

ഥന വ്ര 

നാഥ ഡാന 
2.5 --527 ജും 

ന് 
ടല വ്ശ്ഥ 

9 ൦൦൮! 

ധാ റിം 
രം 

വാലി ന്യം 0. 

143൩13൪൧ ൯ ലട ടദഗ്ഠട, 11൭73൩. 
ുദഠ1ഠ ാമ്പാ നടം ഖീഭരാാ ദ. 
ദ്രാനമദധ്ഠാ റാ. ൮൭1൨൨. 
ഥാ7ദ൨3൩ ദ്ദ & ദവ, ന്നഴടവീിസ്ധ൩. 

എ. 1.0൩ ൫ ടാവു, ദ] ഠനനന൩ുവിീര൩ 
"7൭൩൬൭ ദഠഠ 1.ദഠാ7ദ/ഠനിടട, 1ലഠ൨ധ൦. 

തല്ല് ഗീ(ിച്ംംം (ക ചം ൭ യ 

8204 07.00 & ൨ 56%. 
൧.1 ൧.0. & 
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തതതതത്തതത്തത്തെത്തത്തം അന്ത്യത്തെ 
ല്യം നന്ന ജു ലു യും ല്ല ന്നനന്നന്ന്ു ല്ല ച ന്ന് [ ത്തു ലല 

ഷിനി 

(നഗ്യോന്ധന്ത 21 1321211001 21 1986) 

084൩ ൮൩52-10 ൩൬൩൧൩൧1൪. 

യു ൧9 രജതം 

3102001210 100211 യിലെ ദിശി 
നിനു! 40൩ ദീഖ്ധി 00൮ 
നിലനി 000൩ ലിലി 

നി്) ന നി്: ൭/൫: 

കവടി ൭൧൭) ... ... ആട. 25,00,00 
[ടി 0039. [1 ... നട 50,000 
പ്ലാ ഖലില് ചി പം. ളം എനി 
140 വാ ം ട്ടം /5,15.7്5 

൭0൭൫71 
1 

4 

ണ്വു തി; 
| 
| 
| 

ടട 1 ടേണടെ ലം ചം ദു. 79,23൦ 

-] 1൩ 225 20 ലസ മ ൩8 7൦൧൮൩ 5. ക 

റി . 
ടട 6 നട ൭ 4൭൦ സ് 6 ദ7൩്൩. ക്ക 

0 12 അട പ: 4 1/2 ഇട ടന ഇെ ദഗന്ധ൬൩. ൫: 

.. 

| സ്ന ന്നേ 2൩ 36വ്ഖ ഠ് ൦൩൩7 ദര് ട്വ 2൦ ര് 

| ലട 2 ഠ്ഴടഠി ൦൩ 1ണട ഡിവി നഖ് 16 ദ9ഠടില്൩൦ഠ ൨൩ ഒരാ. ് 

ലി ി 
ടട 2ഠഴളനഠടട ദഠുദ്മട: 5121010796ഠ ഠ്ബണഠധ്ധ്ടാ, ൭ഡബ്ബനദ്്: ഒടഠ്സ്ലീടട, ടി 

1 1 നി 2പിപ്ടട; 3൦1൦ ദഇഠ 3207 500 മോ ട137ടട നടാട ൫1: ൭! 013ഠടട 

൨ 1:582ംനി;. 2! ൨1൦൦ 1ദ൩ഠിട ൦ ₹ബ്ബ്൦നഠ 1ധട്നടടട 176053൦1൭0. 
7] ന 1) 
1!!! 1707 4ട൩ട:- 21ദദ3ട 1001 40 3൩) ൨13൭ വ് 1൨൦ ബിം. 

00 ലി! 
[1 

൧.1. 1771011515, 8.൧., 
7൧൧/൧൧൧ഠ ഥ/൫൧5൧൦൩൧൭. ॥॥0 

ചി!!! 

[1] 

ര 
ട് 
ി 

4 
ട് 

ന്റ 
1 ॥॥॥॥ 11! 00111010 [ ഴ് ണം. പ) ണു ്॥ം | ന്ത്നത്ത് ॥॥!॥ ത്ന 11 

ന ്്ല്യയ്ല്യ്യധ്യ്്യത്സ്ിക്്യ്യ്രിം ചിരകി 
ൂ 

ടട 



റ താഭ്ധാവനി തിരുനാ വിധരഷാല് പ്രതി 1: 

ഴം [, 
ി 

ഐക്യ 02. റ്റി 

ന്ന് 1 

രള 

(രാവ സാഹിബ് കെ. അയയ പ്പൂവ്. 

ടു  മ്മലബാം കൊച്ചിയും തിരുവിതാം ഫെഡ 

േററുചെയ്യക്കോ മറേറ്റാ ഇയ്യയാരാജു തആ്വിലെ ഭരു സം 
സ്ഥാനമാകണമെന്നു രംഭിപ്രായം, ഈ മൂന്നരാജ്യ്യങ്ങ 
മിചും പലക്കും ഉണ്ടായിട്ടു വളരെക്കാലമായി. ഈത്ര 

ഭിപ്രദയം ഈ മൂന്നരാജ്ല,ഞാല്ലടേയും പ്രത്ച്യേകിച്ച് 
പൊതുവെയുമ്മ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആ വബ്ലയമായത്ുകൊണ്ടു് 
സ്വാഭാവിക മായുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ ആവശ്യം ഇ 

എനിയയമ്മ കാലങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ചും ശക്ത .ടപ്പുടുന്ന 
താണ”. ഭാഷകൊണ്ടും മറവും ഭിന്നിച്ച് തലസ്ഥാന 
തൃനിന്ന് വളരെ അകന്നം. മസ് സംസ്ഥാനത്തി 

ഒ൯റവാലായി കിടക്ക ന്ന സ്ഥിതി മലബാഠിനുട രിക്ക 
ലും ശ്രേയസ്തരമല്ല. ' മാസ് ഗവര്മ്മെന്റിനെറ ശ്ര 
ദ്ധയം മലബാറിനെ “താജ്ല്യ. ഞ്ങറംക്കു ഥേണ്ടപോ 
ലെ പതിയുകയില്ലാ. പത പ്പു ക വാന് ഫു പ്പവുമല്ലാ. 
അതുകൊണ്ടു” അന്ധ റക്കാ൪ ലാട ക്കുന്നതു പേലെ ഭാ 
ഷഅടിസ്ഥറനമാക്കി മമ'ബാറ് നേട പ്രത്യേക സം 
സ്ഥാനമാക്കണമെന്ന മലബാര്കാര് വാദിക്കേ ണ്ടിയി 

രിക്കുന്ന. എന്നാല് മലബാര്മാത്രം ഒരു സംസ്വ നമാ 
ക്കാന് വിഷമ ങ്ങളമണ്ട്. കൊച്്യും തിരവ താം 
റുംക്രടി ചേന്നാല് മഥയാളം മാതൃഭാഷയായ വതം. 

മാതൃഭാഷയല്ലെ കിലും മഥയറളം അറിയുന്നവതം ഉം 
പ്പെട്ട തെ വലിയ ജനത്തിന്റ എല്ലവിധത്ത ല്യം 

പയ്യാവ്ലുമായ രെ സംസ്ഥാനമായിത്തിരും. കെ, യം" 
“തിതവിതാം കരം ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായി പ്രത്യേകം 
നില്ക്കുന്ന സൌകയ്യംകൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്ന വള 
ഥുകളെല്ലാം അവകഠാക്കു വന കഴിഞ്ഞു. ഇന് ആനി 

' ലര്അഭിവ്ൃദ്ധിക്കല്ലാ അധോഗതിക്കാണ് ഇടയാക്കുക. 
'ഇന്ത്യന്യൂഷണിയനിലെ പൌരത്വം നഷ് ടല്ലെടുത്തി 

“ക്കൊണ്ടു മ്മ ഒത നിലയം കൊച്ചിയിലേയും തിതവി 
താംക്രറിലേയും ജനങ്ങറംക്കും അവതടെ ഭാവിതലമുറ 
കഠാക്കും ശ്രേയസ് ക്കരമായിരിക്കു കയി ല്ലാ. കൊച്ചി 
ക്കം തിരുവിതാംക്രറിന്ൂം ഇന്ത്യനയൂണിയവിലലെ ഘ 
ടകമാകാനുമ്മ ഏദുറവും ്രള്മാര് ൦ മലബാറി നോടു 
ചേന്ന കേരളസംസ്ഥാനം രഃപികരിക്കുകയാണ്. വള 

'രെ അകന്ന കിടക്കുന്നതും ഒരു താല്പ്പയ്കത്തിലും സാ 
ക്യ മില്ലാത്തതും ആയ മററു നാട്ടുരാജ്യത്ടളോടു ചേന്നു 

4 അംന: ലും ക്ല അധ. € ഷം ര ൦6% രു 

| 

കം ക 

൫.൮ പാത ത്ഞം ത്മ ഭ്മറത്തമം അട 

പക്ക. 

171" 

ര 
പെൊതുമരാമത്തുമന്ത്രി കെ []) 

ഇന്ത്യന് യമൂണിയനി 
പെടുന്നത് ആ 

ങ്ങിനെ ചേരുന്ന ഒ 
രു. നാട്ടരാജയത്തി 
നും ഗുണകരമായി 

രിക്കുകയില്ല. രാജ്യ 
രക്ഷാകായ്യത്തില്പ്ര. 

ത്വേകിച്ച് ആപല്: 
ക്കരവുമായി രിക്കും. 
കേരളിയരെല്ലാം പു 
രക്കെ കൊതിക്കു 

ന്ന ഒന്നാണ് കേര 
ൈക്യം.., അത്ത് ി 

രകാലത്തു് നടപ്പി 

ലിരുന്നുതും ഇപ്പോഴും 

ഭാഷ,സംസ്ത്ാരം, സ 

മുദായക്രമം മുതല൪ 
യി പലതി ലും 
നടപ്പിലിരിക്കുന്നു 
തുമാണ്. ഇടക്കു 

നം 
വി 

രാഷ് ട്രിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് പ വന്നുകൂടിയ 
രിഹാരമുണ്ടാക്ഷക മാത്രമായിരിക്കും കേരളസംസ്ഥാ 
നസ്ഥാപനംഷൊ്ടു വരുന്നത്. മദ"'ബരര്അതിനനുക്ര 

ി 

ലത്തു ട്ട് 

ലമായിട്ടാണ് കാണെന്നുതു”. കെച്ചിഅതിനു” ശ്രമി 
ക്കാനെതക്കമാണെന്ന് കൊലച്ചിമഹാരാജാവു” പ്ര 
പ്ലൌൊപനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. തിരുവിതാംക്രര് ദിവ 
ന് കൊൌല്ലിയിലെ പ്രഖ്യ്രാപനുത്തോടു യോജിച്ചിട്ട് 
ല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിന്െറ യോജിപ്പ്ിനന് അട്ടേ 
വും എതിരല്ല. അതു” സാധഡിക്കേണ്ട വിധത്തെപ്പുറ( 
മാത്രമേ അട്ടേഹത്തിനു” അഭിപ്രായവ്യത ാസമുതമ്ളദ്വെ 
ന്ന തോന്നുന്ന. തമ്മില് വേണ്ട വിട്ടുവീഴ്ച യോടുക്രട 
യെങ്കിലം ഈ മൂന്ന.” രാജ്യങ്ങളും, യോജിപ്പില് വ 
ന് ഇന്ത്യന് യൂണിയനിലെ ഒരു ഘടകമാകുന്നതു* 
ഈ മൂന്ന രാജ്യങ്ങഠംക്കം അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. 

₹ 1! 



കള്. പ്യരദ്ധവനി തിരുനാ ത്ജിശേ ൧:0ല് പ്രതി 

ക്ിഷെത്തം. ന്മാ ഗ്മ കി ദിസ് പാ ഞം ലിക! വിയ്യ പാത്ത 
പട ടട നി 

"1117 യി 
( 1410, 101 ) 

110040 01സഅ൯൯.. _ 81 പുന.. 
൨112]. ജു.) 

സച 4 പറ്റ് & ട്ചിംട 10൦0. 

104൭ ദ7ട വദി 10൦ 14./721-1.,71:32, 14,210127, 41011511 ദ ദ ദൂ 
സ്ധമ്പാല ല് റിദ 12൭5 7൭൨൨൭൭. 

1/൭ 1൨൭൦൭ ൭ "ഒജ ൮൧-1൨-0൭ ഴഠനിദ്വായാ ഒദുധ്റ്രാടദര് ബി നാഠര്ദ൩ 1൨൧ണാ1ഠമിദേ। 
൩3സനലഥെ'ഭ, ശബ്ട7൩൭ ൪൦91൨൨ നല്യാദ്ന്൩ ഡാനി 379 ഠദ്ദഠ ദഠിദബവിിഠദി1 1 ടാഠ്ാദ്സ് 
ഗനി ധ൩0൭൦ ഒ്ബ്ന് ട്ധ്ാടഗ്6ഠ൩. 

നസ ഡല 10 ധട- സട ഗ്രബ് 4൦ ധനനയ 1ദ 1൩ ൨൦൩. 

പ്ല ദാ ഗണ 

(//ഒ ടട ബി 3ഠ/ല1.൨ ൭0.൧ ൦൦ സദവധ്ദഠവന്നറു ൦൩൩. 

7 1ദനുട ടഠവി: ൨ 4ദദിവഠ൩31ിട 7ദദഠ്്ണദര്്ട ഗബദബദബ്ട ദ൨ഠ സദഠിവ്൩ട ൨൬൭൨ 
൩0 ബന ഗല ഡഗടട ൩൫/ഠ്വിടടദ 1൩ ഠദടിഠ൨ ബഠ ഡാനിന്നദമ്േടിവു ഒട ദ്വീഡദ്യ9 
ദ്ധ ഡദ. ൦ ഇനഠടട ദ1ദ നീഠ്ിവ്: ദ൩ഠ ട൮ിടദ ഠാനടഠ൦. "79 ദ൨൪ ഒലി൭൦% 0൦ 
ദ്ാധ്ദണദബ്ട 12 ൦൩൭൬൭൮ 7൩ ൦ ടീവാഡനഠഠ൩. 11൭ 7൭310114 ൨ ഡെ 1൨൮5൭ 
ധടിധ്്ടട 11൪ ൭7ടദ/ദ3 ഠാ൨ിഠിദവാട ൨ /4ഗോധ്൨ു ധഃ ശ൪൨ ഠെ നിദാന. 

14 ദന ട്ട & ടം"ഴനിലിാലാ[. 

മുദ്ദി1റ ദഠ7സ്വ൩ഠ 13 ഠ൭നിദഠ ൨൩ 1൪ ൮൦ ദനാടഗ് ൭൨൧൭൧൭൭൦ ഡാ 1൨3൭ 1:3൨ 
ദ്രാഠധിദ] (നദിയ 1൩ 11൭ ഒട. ലട 1൭0 19൮൭ ദ ധാദല്ദാട ൧ 10൭ 1൨5 1൩ ഭാനട 
വ് ൨ 193൮൩൭ 4ദ൨ഠ 1൨ഠഡ3ടട 1൨ 30 വ്പാദഴ7. മം. എ 

1//ട ദ 3൨1 ദഠൃദബ്ട 1൩ 1മഴദവഠാഥട ദ൩൪ ാഠ്വ്വ്ഠ ൦ [ദനാഡദ ലട ൩31൭7 

2446 ൪൪5൭൦൭. 
1/6 ദിടഠ ദ്ടദ 1൩ 1/ധണ്0്വു, ടന്, 1"61ധൃധടഠന ദ൨ഠ൪ നദ 0൨൭൦ വഠു൨ഠിദടദ 

180103. 

ിത്തംപങ്ക്തോ ത്തോ മിയപത്തംയ.! ആത്മം ഞ്യത്ത്തം തക്ക പി 1: 1൦ 8100-10 0/ 1 ന്യ. 

വധ ഞ്ജ ആം ആ ത്അിത്തിം തളി ജയിത്താം ക്ള॥॥॥ ഭു ത്തന്നെ അത്യാ ക്കക്താ ക്ള ത്്ക ടി ടം രിന ന ന് പാ പാം ടാം 
്ിിത്മിനത്ത പിത്മപക്യയ്മമ ത്ത ത്മ യേ തയ ത്തത്മേ ഘാ ായത്തി ല് 



പ] പരരദ്ധവനി തിരുനാംവിശേ ഷാല് പി 146 

പുതിയ കട്ടെചിടിത്തങ്ങള്ഥം 

(ഏം. വി. ചാക്കോ എം. ഏ.) 
റേഡി യാ സാമഗ്രികളും തത്വക്ങംഉപഷോഗി 

മു ഉപകരണമാണ് ““റാഡാര്".ഇതു് യൃഭാകാല 
ത്തു കപ്പുുകറം, വിമാനങ്ങറം, മുതലായവഡുടെ 
സ്ഥാനനിര്ണ്ണൂയത്തിനും, അതുമൂലം സാധിക്കുന്നമു 
ന്കതുതലിനും പ്രധാനമായി ഉപഭയാഗിക്കുന്ന. 

വെളിച്ചം കഞ്ണൂടിയിലും മറവപദാര്തഥങ്ങളി 
ലും വീഴു മ്വോഭം പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്നതു് സാധാ 
രണ അനുഭവമാണല്ലോ. ഇതുപോലെ വലിയശബ് 3 
വും വലിയമതിചുകറം, കെട്ടുടങ്ങറം തൂക്കായ പാറ 
ക്കെട്ടുകഠം മുതലായവയില് പതില്ചശേഷം “പ്രതിപ 
തി” ക്കനനതിന്െറ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ പ്രതിധവനി 
“യൃണ്ടാകുന്നതു”. ശബ് ഒത്തിന്െറ വേഗവും അതുപോ 
യി തിരില്വെത്തുന്നതിനുമ്ളു സമയവും നിര്ണ്ണൂയി 

ക്കാമെങ്കില് അതിനെ പ്രതിപതിപ്പിച്ച സാധ 
നം ശത്തുടൂരത്തിലാണെന്ന കണക്കാക്കാം. ശബ ദം 
പുറപ്പെടുവിച്ചതുമുതല്പ്രതിധവനി കേഠക്കുന്നതുവ 
രെയയമ്മ സമയത്തെ ശബ് ദത്തിന്െറ വേഗംകൊണ്ടു 
ഗുണിച്ചു് രണ്ടുകൊണ്ടു ഹരിക്കുഭമ്പാഠം ടൂരംകിട്ടുന്നു. 

ഇത്രപ്പോലെ റേഡിയോതരഗം നിര്മ്മിച്ചു പ്രസ 
രിപ്പിക്കുന്നതിനും, പുറപ്പെട്ടശേഷം വിമാനുവുംമററും 
പോലെയുയമ്മ തെങ്കിലും സാധനത്തില് തട്ടി പ്രതി 
പതിച്ചു തിരിച്ചെത്തുന്നതിനും ഭവണ്ടിവരുന്നസമയം 
തിട്ടപ്പെടത്തുന്നതിനുമുദ്മ ഉപദംരണമാണ് റാഡാര്. 
“തരംഗംസ്വികരിക്കുന്നതിനുമ്മ തആദായേക( റിസിവര്) 
ത്തിന്െറ ല്്യോമതത്തു( ഏറിയല്) വേണ്ടവിധത്തില് 
കറക്കി തരംഗത്തെ പ്രതിപതിപ്പിച്ച സാധനം ഏ 
തുടി ക്കിലാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാം. റാഡാറിന്െറ പ്രയോ 
ത്തില്“ കാതോഡ് റേരഓസിലോഗ്രാഫ് "(1100൦ 
187 0൭ ൨110൬൮01) എന്നു ഉപകരണത്തില് വിമാ 
നത്തിന്െറയും മററും ചലനം പ്രത്യ പെടുത്തി അ 
തിന്െറ ഗമന ചരി തൃംമുഴുവന്തുടര് ച്ുയായിഗ്രഹിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കാം. റാഡറിനു് പലവകഭേദങ്ങടുമുണ്ടു് . 

വിമാനം പോലെ ചെറിയ സാധനങ്ങളില് നി 
ന്നും റേഡിയോ തരംഗം പ്രതിപ തിക്കണമെങ്കില് ത 
രംഗത്തിന്െറ ദൈര്ഘം തൃലോംകറഞ്ഞിരിക്കണം. 
സാധാരണ ശബ് ദപ്രക്ഷേപണത്തിനു് (ബ്രോഡ് കാ 
യ്കിംഗ് )മപഷയാഗിക്കുന്നതു പത്തു മീററര് മുതല് അ 
ഞ്ഞ റൊൈണ്പതുവരെ ദൈര്ഘ്വമുമ്മ റേഡിയോ തരം 
ഗങ്ങളാണു. റാഡാറില്ഉപരയാഗിക്കുന്നുതു ഭരുഡൈ 

പി ന്റിമീഹര്മുതല് പ 
111 ഇ സെന്റിമീററര് 

വരെയ്യമ്മവ യാ ണ്ട്. 
ഈ തരംഗത്തെനാനാ 
ഭാഗത്തേക്കും പ്രസ 
രില്ലിച്ഛു ശക്തിനഷ് 
ടപ്പെടുത്താതെ ഒരേ 
ദിക്കിലേക്ക മാത്രം 
പോകുന്നസമാന്തരര 
ശ് മികഷാക്കിയാ ണു 
ഇതിനുപയാശിക്ക 
ന്നത്. കണ്ണ്ാടികം 
ക്കി പുതിപതിക്ക 

| ന വെള്ളിച്ചത്തി 
് ന്െറ സ്ഥാനങ്ഞ 

ം ഭേടപ്പെടത്തുന്ന 

എ 

തുപോലെ പ്രേഷണവ്്യോമതത്തു കഠക്കി ൪ 
ര്മിസമൂഹം ശ്രമണ ചുററുപാടിചും വീശുന്നു. ഇ 
തരംഗം ഏതെങ്കിലും സാധനു ത്തില് വീണിട്ടു പ്രതി 
പതിച്ചു” തിരിച്ചു യാതുചെയ് തു റാഡാറില് ഏത്ത്തു 
്പോരം ആആ സാധനത്തെല്പുററിയുത്മ അറിവുലഭിക്കുന്നു. 

രാഡാര് ഉപയോഗ രത്തസേനകളുടെയും വഃ ; 
ഹനങ്ങളുടെയയം നില മനസ്ത്റിലാക്കി മനുഷ്യസഹഫായം 

ക്രടാതെ സ്വയം പ്രവത്ഞരീതിയില് അവയെ മെ 
ഷീന് തോക്കു പ്രവത്തില്പിച്ചു ॥ വെടിവയ് ക്കുന്ന 
തിരുമ്മു സമ്പ്ൃദായത്ങളും കപ്പലുകളില് ഏര്പ്പെടുത്തു 
ന്നുണ്ടു . 

യുഭ്ധത്തോടനുബസ്ധിച്ചണ്േ റഡാര്പൂര്ത്തിയാ . 
യതെങ്ക।ലും സാധാരണ ജീപിതത്തില് വിമാനം കപ്പ 
ല് മുതലായവയെ പ്രയാസമുത്മ സ്ഥലങ്ങളില് ശരി 
യായ പാതയില് ക്രടി നയിക്കുന്ന തിന പയോഗിക്കു 
ന്നുണ്ടജു . 

യൃഭ്ധം വരുത്തിക്കൂട്ടന്ന കഷ് ടന ഷ് ടക്ങഠം അനവ 
ധിയെങ്കിലും ശാസ്ധപീയ ലോകത്തിനു അതു പലതും 
സവ്ലാഭിച്ചുകൊടുക്കുന്ന. മനുഷ ന്െറ പുദരാഗമന 
ത്തിരം നിത്യമായ സൌാഭാഗ്യത്തിനും ഇതു പ്രയോജന 
പ്പെട്ടെങ്കില് ഏത്ര നന്നായിരുന്നു. $ 
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ത്തെ 

ി ഴി റു ം 
(പി. കെ: 'പ൪ഴി സ്, എം.ബി.ബ്.ഫു സ്സ് 

| ദ സുല മം 

ബ്ായാസനത്തിന്നരികെസ്ണമസ്ത-ം 
ജീവാത്മജാലം വിറപുണ്ടുനില്ക്കെ 
ന്യായാധിപന് ദൈവമ ചഞ്ചലന്ശ്രി; 
താവും ൦ഭീരസ്വരമോടുടര ധ്യാന്. 

ധമ്മംപ്രവത്തി ച്ൃവരാണ്ടനിങ്ങം 
ച്വൊല്ക്കൊണ്ടനിമ്മായവിചാരമുമ്േേ- 
ക്ഭതകൃഷ് ടകൃത്്യത്തിനു ലോഭമുണ്ടോ? 

1 

ലിനി! 

ക്ഷിണന്നസാഹാജ്മണച്ചു, രോഗി - 
യ്്ലാണത്തമോടാലതുചെയ്തുയോശ്യം 
പ്രാണ്ന്ത്ചജിച്ചും ശലന്ദാരിമാർര്തന് 
മറനംപൂലത്താന് തൂണചെയ്ത്നി 0൦. 

%₹ 

പൈദാഹുമാന്നമ്മ മെരിഞ്ഞമത്ത്- 
ക്കൃഥാരമാവൃന്ത്യമറ് ഞ്ഞനല് കി 
ഭസ്നേഹാകരംനിങ്ങള പങ്കബ്ുദ്ധ യാ 

സൌഹാര്ട്ടഹസ്തംബവഹീനനേകി. 

തെല്ലെങ്കിലും കീത്തികൊതിച്ചിടാതെ 

ലി 

ലം (ഷ് പ 4 ഴ് 

ഥി ല്ല] 

ലേകത്തിലെല്പിഡമഠന്നവാഴ 11] 
യോ ജിച്ചത്തല്ലൊ സുരലോകവാസം 

പാകത്തിീചെന്മക്കളനന്തകഷചം 

നാകംതരും ഭാത്യമിയന്ന കൊരംവിന് കാം 

പി ഞി... മ... ന് 

ി 
നു ത് 

പം ലം 0 100 വ ൨ | ഹ്ഹട 105൧൨ 

4) റ്ല)ലാഗദ്ട ല് റബ് ൨൨ ന] 1 ുനടിട 
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